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1. Анотація до дисципліни. 
Курс "Планування міст і транспорт" розкриває сучасні тенденції формування цілісних архітектурних ансамблів житлових, 

громадських і промислових комплексів на основі органічного взаємозв'язку з оточуючим природним середовищем та знайомить 
студентів з державними законодавствами з охорони природних багатств, грунтів, водоймищ, атмосфери та оточуючого середовища в 
цілому. 

Вивчення дисципліни побудовано на послідовному освоєнні історичних факторів містобудівництва, що впливають на формування 
міських населених пунктів, принципів їх планувальної та об'ємно-просторової побудови, з урахуванням соціально-економічних 
перетворень суспільства. Розглядається вплив промислових утворень на формування структур і систем розселення, взаємовплив 
функціональних зон міста на формування архітектурно-планувальних рішень забудови міських ансамблів, характер транспортних 
взаємозв'язків та інженерних комунікацій.  

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу  "Планування міст і транспорт" -  формування у здобувачів  освітнього ступеню бакалавр компетентностей, які 
полягають у здатності до організації та контролю раціонального використання міських територій та об’єктів інфраструктури і 
міського господарства [ФК14],   здійснювати безпечну діяльність, застосовувати  методи захисту територій [ЗК 8]. 
 
 

Завдання: 
Основним завданням вивчення дисципліни " Планування міст і транспорт " є набуття містобудівних основ планування і забудови 

населених місць, що входить до галузі знань  19 " Архітектура та будівництво ". 
 

3. Формат дисципліни 
Blended Learning – викладання курсу передбачає поєднання традиційних форм аудиторного навчання з елементами 

електронного навчання, в якому використовуються спеціальні інформаційні технології, такі як комп’ютерна графіка, аудіо та відео, 
інтерактивні елементи, онлайн консультування і т.п. Під час сесії формат очний (offline / Face to face), у міжсесійний період – 
дистанційний (online).  

 
4. Результати навчання 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освітнього ступеню бакалавр    повинен 
 



Знати: 
 
- основи формування планувальної структури сельбищної і промислової зон, житлових районів, мікрорайонів, промислових вузлів, 

побудови мереж культурно-побутового обслуговування населення. 
- вплив промислових утворень на формування структур і систем розселення, взаємовплив функціональних зон міста на 

формування архітектурно-планувальних рішень забудови міських ансамблів,  
- характер транспортних взаємозв'язків та інженерних комунікацій.  
-загальні принципи розселення, районного планування, методи застосування централізованих і групових схем розміщення 

населених місць,  
- основи містобудівництва в Україні.  

 
Вміти: 

 
- визначити напрямки по плануванню, забудові та архітектурно-просторовій організації житлових і промислових територій з 

урахуванням клімату, рельєфу та інших місцевих умов. 
- визначати і враховувати кліматичні, інженерно-геологічні, та екологічні особливості територій при проектуванні, будівництві 

та експлуатації об’єктів професійної діяльності. [РН 06] 
- визначати заходи з раціонального використання міських територій та об’єктів інфраструктури, поліпшення природних 

ландшафтів [РН 14] 
 
 

5. Обсяг дисципліни. 
Вид заняття Кількість годин 

Лекції 28 
Практичні заняття 14 
Самостійна робота 48 

 
 
 

 



6. Ознаки дисципліни. 
 

Рік викла- 
дання 

Курс  (рік 
навча- 
ння) 

Семестр Спеціаль ність 
Кількість 
кред. / годин   

 

Кількість 
змістов- них 

модулів 

Вид підсум- 
кового контролю 

Нормати- 
вна\  

 Вибір- кова 

2020 1 1 

192 
Будівництво та  

цивільна інженерія 
Specialty 192 

"Construction and civil 
engineering" 

3 2 екзамен Нормативна 
професійно-оріентована  

 
7. Пререквізити 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Планування міст і транспорт» значно підвищиться, якщо здобувач освітнього 
ступеня бакалавр попередньо опанував матеріалом таких дисциплін як: « Вступ до будівельної справи»,  «Історія інженерної 
діяльності в будівництві»,  «Архітектура будівель і споруд», «Інженерна геодезія». 
 

8. Технічне й програмне забезпечення /обладнання 
 У період сесії бажано мати мобільний пристрій (телефон) для оперативної комунікації з адміністрацією, методистом та 

викладачами з приводу проведення занять та консультацій. У міжсесійний період комп’ютерну техніку (з виходом у глобальну 
мережу), мультимедійну техніку та оргтехніку для комунікації з адміністрацією, методистом, викладачами та підготовки (друку) 
рефератів і самостійних робіт. 

 
9. Політика дисципліни. 

 При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському національному технічному університеті студенти, викладачі, 
методисти та адміністрація діють відповідно до: Положення про самостійну роботу студентів; Положення про організацію освітнього 
процесу; Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів; Положення про практику студентів; 
Положення про рейтингову систему оцінювання знань; Положення про академічну доброчесність; Положення про екзамени та 
заліки; Положення про підготовку і захист випускної кваліфікаційної роботи; Положення про укладання та контроль за виконанням 
договору про надання освітніх послуг; Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти. 

 
 



10.  Навчально-методична карта дисципліни. 
Тиж день,  

дата,  
години 

Тема,  основні питання  (розкривають зміст і є орієнтирами 
для підготовки до модульного і підсумкового контролю) 

Форма діяль-
сті (заняття) / 

формат 

Матері- али Літра, інфор 
мац. ресурси 

Завдання  
години 

Вага 
оцін ки 

Термін 
вико-нання 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Змістовний модуль 1.  Планування міст 

Тижд. 1 
За розск-
ладом 
2 год.  

Тема 1. Характеристика будівельної індустрії. 
Сучасні форми і системи розселення. 
Розселення та форми розселення. Місто, як форма 
поселення. Класифікація міст. Структура населення міста 
і визначення чисельності населення. 

Лекція/ 
Face to face   

Методичні 
матеріали в 
системі 
Moodle  
 

Осн.  
1-5. 
Норм. довід. 
1,2 

Написання 
конспе-кту 
лекції. 
Самост.опра-
цюв. теорет. 
матер. 

2  

Тижд. 2  
За розск-
ладом 
4год. 

 

Тема 1. Аналіз і оцінка природних умов і ресурсів. Практич не 
заняття / Face 
to face 

Методичні 
матеріали 

Осн. 1-5. 
Інстр. –
метод 1. 

Визначити на 
ділянки, що 
підвищують 
ефективність 
усіх видів ді- 
яльності насе- 
лення міста. 
 

2  

Тижд. 2 
За розск-
ладом 
2 год 

Тема  2.  Функціональні зони міста. 
Функціональне зонування. Загальні вимоги до території 
міста. 

Лекція/ 
Face to face   

Методичні 
матеріали в 
системі 
Moodle  

Осн.  
1-5. 
Норм. довід. 
1,2 

Написання 
конспе-кту. 
Опра-цюв. 
теорет. матер 

2  

Тижд. 3 
За розск-
ладом 
2 год 

 

Тема  2.  Функціональне зонування території міста Практич не 
заняття / Face 
to face 

Методичні 
матеріали 

Осн. 1-5. 
Інстр. –
метод 1.. 

Організація 
території для 
задоволення 
визначеного 
рівня потреб 
населення 
міста 

2  

Тижд. 3 
За розск-
ладом 
2 год 

Тема  3.  Структурні елементи сельбищної території. 
Планувальна структура сельбищної території. 
Мікрорайон (житловий комплекс). Основні вимоги до 
забудови. Організація транспортного та пішохідного 
руху.  

Лекція/ 
Face to face   

Методичні 
матеріали в 
системі 
Moodle  

Осн.  
1-5. 
Норм. довід. 
1,2 

Написання 
конспе-кту. 
Самост.опра-
цюв. теорет. 
матер 

2  



Тижд. 4 
За розск-
ладом 
2 год 

Тема  3. Система громадських центрів, установ і 
підприємств обслуговування. 

Лекція/ 
Face to face   

Методичні 
матеріали в 
системі 
Moodle  

Осн.  
1-5. 
Норм. довід. 
1,2 

Написання 
конспе-кту. 
Самост. 
опра-цюв. 
теорет. матер 

2  

Тижд. 5,6 
За розск-
ладом 
4 год 

Тема  4.Виробничі території міста. 
Промислова зона міста. Промисловий район. 
Комунально-складська зона міста. 

Лекція/ 
Face to face   

Методичні 
матеріали в 
системі 
Moodle  

Осн.  
1-5. 
Норм. довід. 
1,2 

Написання 
конспе-кту. 
Самост. 
опра-цюв. 
теорет. матер 

2  

Тижд. 6,8 
За розск-
ладом 
4 год 

Тема  3-5. Планувальна організація сельбищної території та 
територій промислових районів 

Практич не 
заняття / Face 
to face 

Методичні 
матеріали 

Осн. 1-5. 
Інстр. –
метод 1. 

Організація 
сельбищної 
території та 
територій 
промислових 
районів 

4  

Тижд. 7 
За розск-
ладом 
2 год 

Тема  5. Стадії планувального проектування. 
Проект районного планування. Генеральний  план міста. 
Проект  детального планування. Проект  забудови. 

Лекція/ 
Face to face   

Методичні 
матеріали в 
системі 
Moodle 

Осн.  
1-5. 
Норм. довід. 
1,2 

Написання 
конспе-кту. 
Самост. 
опра-цюв. 
теорет. матер 

2  

Тижд. 8 
 

 Змістов. 
конт-роль  
№ 1 

Тест  Викона-ти 
тестове завда-
ння 

10 До 17.03. 

Змістовний модуль 2.  Транспорт. 
Тижд. 9,10 
За розск-
ладом 
4 год 

Тема 6. Території споруд зовнішнього транспорту. 
Вузол зовнішнього транспорту. Залізничний транспорт. 
Автомобільний транспорт. Водний транспорт. 
Повітряний транспорт. 

Лекція/ 
Face to face   

Методичні 
матеріали в 
системі 
Moodle  

Осн.  
1-5. 
Норм. довід. 
1,2 

Написання 
конспе-кту. 
Самост. 
опра-цюв. 
теорет. матер 

4  

Тижд. 10 
За розск-
ладом 
2 год 
 

Тема 8. Розрахунок основних елементів поперечного профілю Практичне 
заняття / Face 
to face 

Методичні 
матеріали 

Осн. 1-5. 
Інстр. –
метод 1. 

Розрахунок 
основних 
елементів 
поперечного 
профілю 
 
 

2  



Тижд. 
11,12 
За розск-
ладом 
4 год 
 

Тема 7. Вулично-дорожня система міста. 
Загальні положення та призначення вулиць. Планувальні 
схеми вуличної мережі міста. Транспортні 
характеристики планувальних структур.   

Лекція/ 
Face to face   

Методичні 
матеріали в 
системі 
Moodle  

Осн.  
1-5. 
Норм. довід. 
1,2 

Написання 
конспе-кту. 
Самост. 
опра-цюв. 
теорет. матер 

4  

Тижд. 12 
За розск-
ладом 
2 год 

Тема 8. Розрахунок основних елементів плану траси Практи-чне 
заняття / Face 
to face 

Методичні 
матеріали 

Осн. 1-5. 
Інстр. –
метод 1. 
 

Розрахунок 
основних 
елементів 
плану траси 

2  

Тижд. 13 
За розск-
ладом 
2 год 
 

Тема 8. Класифікація вулиць і доріг. 
Категорії вулиць і доріг та іх призначення. 

Лекція/ 
Face to face   

Методичні 
матеріали в 
системі 
Moodle  

Осн.  
1-5. 
Норм. довід. 
1,2 

Написання 
конспе-кту. 
Самост. 
опра-цюв. 
теорет. матер 

2  

Тижд. 14 
За розск-
ладом 
2 год 
 

Тема 9. Міський транспорт та шляхи сполучення 
Класифікація міського транспорту. Масовий 
пасажирський транспорт. Мережа ліній громадського 
пасажирського транспорту  

Лекція/ 
Face to face   

Методичні 
матеріали в 
системі 
Moodle 

Осн.  
1-5. 
Норм. довід. 
1,21. 
 

Написання 
конспе-кту. 
Самост. 
опра-цюв. 
теорет. матер 

2  

Тижд. 14 
За розск-
ладом 
2 год 

Тема 8. Розрахунок основних елементів поздовжнього 
профілю 

Практи-чне 
заняття / Face 
to face 

Методичні 
матеріали 

Осн. 1-5. 
Інстр. –
метод 1. 

Розрахунок 
основних 
елементів 
поздовжнього 
профілю 

2  

Тижд. 14 
З 22 04 до 
28 04 
0,5 год. 

 Змістов. 
конт-роль  
№ 2 

Тест  Викона-ти 
тестове завда-
ння 

12 До 28.04. 

 
Робота на лекції: написання конспекту лекцій,  коротко, схематично, послідовно фіксувати основні положення, висновки, 

формулювання, узагальнення; позначати важливі думки, виділяти слова, терміни. Перевірка термінів, понять за допомогою 
енциклопедій, словників, довідників. Позначення питань, понять, матеріалу, які викликають труднощі, пошук відповідей в 
рекомендованої літератури.   Якщо самостійно не вдається розібратися в матеріалі, необхідно сформулювати питання і задати 
викладачеві на консультації, практичному занятті.  



11. Теми практичних занять 
Зміст 

Кількість 
Годин 

ТЕМА 1.Аналіз і оцінка природних умов і ресурсів. 2 

ТЕМА 2. Функціональне зонування території міста 
 

2 
ТЕМА 3-5. Планувальна організація сельбищної території та територій промислових районів 
 
 

4 

ТЕМА 8. Розрахунок основних елементів поперечного профілю 2 

ТЕМА 8. Розрахунок основних елементів плану траси 2 

ТЕМА 8. Розрахунок основних елементів поздовжнього профілю вулиці 
 

2 

Всього 14 

Робота на практичному занятті: робота з конспектом лекцій, нормативної літературою, підготовка відповідей до контрольних 
опитувань. 

 
12. Теми лабораторних занять. 

Не передбачені навчальним планом. 
 

13. Самостійна робота 
 

Для опанування матеріалу дисципліни " Виробнича база в будівництві ", окрім  лекційних, лабораторних  занять,  тобто 
аудиторної  роботи, значну увагу необхідно приділяти самостійній роботі.  

Основні види самостійної роботи студента: 
1. Вивчення додаткової літератури.  
2. Робота з довідковими матеріалами.  
3. Підготовка до практичних занять.  
4. Підготовка до проміжного й підсумкового контролю.  
5. Опрацювання окремих розділів програми, які не розглядаються під час аудиторних занять 
 



Теми самостійної роботи Кількість 
годин 

Змістовний  модуль 1. Тема 1. Сучасні форми і системи розселення. 
Урбанізація. 
Розселення і його форми, агломерація 
Класифікація поселень 
Структура населення міста 

5 

Змістовний  модуль 1. Тема2. Функціональні зони міста. 
Планувальна структура міста. 
Форми планів міст. 

5 

Змістовний  модуль 1. Тема 3.  Структурні елементи сельбищної території. 
Значення зелених насаджень. 
Класифікація зелених насаджень міста 
Резерви зниження вартості зеленого будівництва. 
Композиційні форми деревинно-чагарникових насаджень. 

5 

Змістовний  модуль 1. Тема 4. Виробничі території міста. 
Значення промислових підприємств у плануванні міста. 
Склад виробничої території міста. 
Планувальна структура промислової зони. 
Принципи планування і забудови заводської території. 
Класифікація міських інженерних мереж. 
Класифікація інженерних споруд, пов’язаних з інженерними мережами. 

6 

Змістовний  модуль 1. Тема 5.  Стадії планувального проектування. 
Порядок розробки проектної документації. 
Погодження, експертиза та затвердження проектної документації. 
 

5 

Змістовний модуль 2. Тема 6. Території споруд зовнішнього транспорту. 
  Транспортна продукція, її специфіка. 
Значення транспорту в розвитку національної економіки України. 
Транспорт як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства. 
Загальні поняття й основна термінологія на транспорті. 
Поняття транспортної мережі. Місце України у транспортної системі Європи. 
Розміщення продуктивних сил і транспорт. 
Формування вантажних і пасажирських потоків. 
 

7 

Змістовний модуль 2. Тема 7.    Вулично-дорожня система міста. 
Облаштування перехрещень у різних рівнях. 

5 



Змістовний модуль 2. Тема 8.  Класифікація вулиць і доріг. 
Поперечні профілі вулиць та їх елементи. 
Пропускна здатність міської вулично-дорожньоï мережі 

5 

Змістовний модуль 2. Тема 9.  Міський транспорт та шляхи сполучення. 
 

5 

Всього 48 

14.  Питання до екзамену 
 

1. Поділення території міста по функціональному призначенню та характеру використання. 
2. До якої функціональної зони міста відносяться ділянки житлових будинків, суспільних установ, парки, сади, сквери, бульвари, 
інші об'єкти зеленого будівництва і місця загального користування: 
3. До якої функціональної зони міста можна відносится розміщення промислових підприємств і пов'язаних з ними виробничих 
об'єктів, санітарно-захисних зон промислових підприємств, об'єктів спецпризначення: 
4.Як розміщуються промислові підприємства, які не виділяють в довкілля екологічно шкідливих, токсичних, пилоподібних і 
пожежонебезпечних речовин, не створюють підвищених рівнів шуму, вібрації, електромагнітних випромінювань, не вимагають 
під'їзних залізничних шляхів: 
5. До якої функціональної зони міста можна відносяться водні ресурси у межах забудови міста і його зеленої зони, а також інші 
елементи природного ландшафту, парки, лісопарки, міські ліси, ландшафти, що охороняються, землі сільськогосподарського 
використання і інші угіддя, курортні зони: 
6. Поділення територія сільського населеного пункту по функціональному . 
7. Яка функціональна зона сільського населеного пункту включає житлові території, ділянки установ і підприємств 
обслуговування, парки, сквери, бульвари, вулиці, проїзди, майданчики для стоянки автомашин, водоймища? 
8. Яка функціональна зона сільського населеного пункту включає зони і ділянки підприємств по виробництву і переробці 
сільськогосподарської продукції, ремонту, технічному обслуговуванню і зберіганню сільськогосподарських машин і автомашин, 
ділянки комунально-складських і інших об'єктів, дороги, проїзди і майданчики для стоянки автомашин? 
9. Чи входять у територію сільського населеного пункту присадибні ділянки, включаючи землі фермерських і індивідуальних 
господарств? 
10. Як визначається величина майданчика з твердим покриттям необхідна на 1000 жителів, для проведення масових суспільних 
заходів (для сільського населеного пункту? 
11.Як розміщується у складних геологічних умовах нове житлове будівництво . 



12. Як розміщується садибна забудова в містах  
 13. Які будівлі слід застосовувати для міст, розташованих в районах сейсмічністю 7-9 балів.   
14. Які будівлі слід застосовувати для міст, розташованих в районах сейсмічністю 9 балів.  
15. Яка рекомендується розрахункова щільність населення на території житлового району для малого міста:  
16. Яка рекомендується розрахункова щільність населення на території житлового району для великих міст:  
18. На яку висоту слід підводити тротуари, велосипедні доріжки над рівнем проїздів? 
19. Яка відстань між садибним будинком і довгими сторонами багатоповерхової будівлі приймається при розміщенні 9-16-
поверхових житлових будівель, що примикають до кварталів садибної забудови. 
20.Як визначається площа території озеленення житлового кварталу  
22. Як визначається відстань від майданчиків для сміттєзбірників до фізкультурних майданчиків, майданчиків для ігор дітей і 
відпочинку дорослих . 
23. Як визначається відстань від майданчиків для господарських цілей до найбільш віддаленого входу в житлову будівлю  
24. Які споруди дозволяється формувати на майданчиках, що відводяться під садибну забудову площею до 10 га  
25. Які споруди дозволяється формувати на майданчиках, що відводяться під садибну забудову площею від 10 до 50 га  
26. Які споруди дозволяється формувати на  майданчиках, що відводяться під садибну забудову площею більше 50 га.  
29. Якою має бути протяжність тупикових проїздів  
30. Чи допускається розміщення будівель і споруд:  на земельних ділянках, забруднених органічними і радіоактивними відходами: 
31. Чи допускається розміщення будівель і споруд у небезпечних зонах відвалів породи вугільних, сланцевих шахт і 
збагачувальних фабрик, зсувів, селевих потоків і снігової лавини: 
32. Чи допускається розміщення будівель і споруд у зонах можливого катастрофічного затоплення в результаті руйнування 
гребель або дамб? 
33. Чи допускається розміщення будівель і споруд у сейсмічних районах в зонах, безпосередньо прилеглих до активних розломів? 
34. Чи допускається розміщення будівель і споруд у охоронних зонах магістральних продуктопроводів? 
35. Яку ширину захисних лісосмуг слід приймати для найбільших і крупних міст. 
36. Яку ширину захисних лісосмуг слід приймати для  великих і середніх міст  
37. Яку ширину захисних лісосмуг слід приймати для  малих міст і сільських поселень.  
38. На якій відстані від рибогосподарських водоймищ слід розташовувати склади мінеральних добрив і хімічних засобів захисту 
рослин:  
39. Як визначається відстань від пам'ятників історії і культури до проїжджих частин магістралей швидкісного і безперервного 
руху, ліній метрополітену дрібного заставляння в умовах складного рельєфу. 



40. Як визначається відстань від пам'ятників історії і культури до проїжджих частин магістралей швидкісного і безперервного 
руху, ліній метрополітену в умовах плоского рельєфу: 
41. Як визначається відстань від пам'ятників історії і культури до мереж водопроводу, каналізації  і теплопостачання. 
42. Як визначається відстань від пам'ятників історії і культури до інших підземних інженерних мереж крім мереж водопроводу, 
каналізації  і теплопостачання. 
43. Як визначається радіус обслуговування населення для дитячих дошкільних установ, що розміщуються в житловій забудові 
44. Як визначається радіус обслуговування населення для загальноосвітніх шкіл, що розміщуються в житловій забудові 
45. Як визначається радіус обслуговування населення, для фізкультурно-оздоровчих комплексів, що розміщуються в житловій 
забудові. 
46. Як визначається радіус обслуговування населення, для поліклінік, що розміщуються в житловій забудові 
47. Як визначається радіус обслуговування населення, для аптек, що  
48. Як визначається радіус обслуговування населення, для відділення зв'язку і філії ощадного банку, що розміщуються в житловій 
забудові. 
49. Як приймаються у відповідності до протипожежних норм відстані від кордонів забудови міських поселень до лісових масивів. 
50. Як приймаються у відповідності до протипожежних норм відстані від кордонів забудови сільських поселень і ділянок 
садівничих товариств до лісових масивів. 
51. Які періоди розвитку масового міського транспорту можна виділити? 
52. Що є рисами сучасного періоду розвитку масового транспорту? 
53. Яке значення має транспорт в розвитку міст та міських агломерацій? 
54. Наведіть транспорту класифікацію міст. 
55. Дайте класифікацію міського транспорту. 
56. Що таке промисловий район? 
57. На які категорії поділяються промислові райони залежно від розташування у плані міста? 
58. Які питання транспортного обслуговування промислових районів віршуються на стадіях генерального плану і ПДП? 
59. Як здійснюється транспортне обслуговування промислових районів автомобільним транспортом? 
60.  Які особливості проектування вулично-дорожньої мережі і пішохідних шляхів у промисловому районі?  
61.  Яким чином промислові райони обслуговуються залізничним транспортом? 
62.  Які види міського масового пасажирського транспорту мають малу провізну здатність? 
63.  Що входить в групу експресних видів транспорту, маючих малу провізну здатність? 
64.  Які швидкісні види транспорту складають третю групу транспортних засобів міського пасажирського транспорту? 



65.  Які швидкісні види транспорту мають середню провізну здатність? 
66.  Які види транспорту містить у собі п'ята група транспортних засобів пасажирського транспорту? 
67.  Наведіть приклади надшвидкісних видів міського пасажирського транспорту. 
68.  Що входить до складу спеціальних видів транспорту? 
69.  Чим обумовлюються перспективи розвитку різних видів міського масового транспорту? 
70.  Зовнішній транспорт міста: розподіл на типи, показники, задачі. 
71.  Які є розділювальні пункти залізничних ліній, види станцій? 
72.  Яким чином класифікуються морські порти? 
73.  Як розміщуються пристрої морського транспорту в містах? 
74.  Які бувають річкові потри і як вони розміщуються в населених місцях? 
75.  Які є засоби повітряного транспорту, як вони розміщуються і сполучаються з містами? 
76.  Де відбувається взаємодія міжміського автомобільного транспорту з міським? 
77.  Як здійснюється сполучення міста з автомагістраллю, що проходить в районі розташування міста? 
78.  Що входить в поняття «транспортний вузол міста»? 
79.  Які бувають автотранспортні споруди і як вони влаштовуються? 
80.  По яких критеріях здійснюється класифікація автомобільних доріг? 
81.  Які принципи проектування автомобільних доріг загальної мережі? 
82.  Яким чином автомобільні дороги сполучаються з системою міських вулиць і доріг? 
83.  На які групи поділяються міські шляхи сполучення? 
84.  Перелічіть вимогу міського транспорту до вулично-дорожньої мережі міста. 
85.  Що є основними функціями вулично-дорожньої мережі міста? 
86.  Які відомі основні системи планування міст? 
87.  На які групи поділяються вулиці і дороги міст за функціональним призначенням? 
88.  Для чого служать пішохідні вулиці? Які вони бувають? 
89.  Як класифікуються сільські вулиці і проїзди? 
90.  Які бувають вузли міських шляхів сполучення? 
91.  Як класифікуються міські площі? 
92.  Які ви знаєте елементи траси міських вулиць і доріг? 
 
 



15. Система оцінювання та вимоги. 
Контроль знань і умінь студентів (поточний, рубіжний  і семестровий підсумковий ) з дисципліни «Планування міст і 

транспорт» здійснюється згідно з діючою в ЦНТУ  системою комплексної діагностики знань. 
Оцінювання знань здобувачів вищої освіти в університеті здійснюється за 100- бальною шкалою, яка переводиться 

відповідно у національну шкалу («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та шкалу європейської кредитно-
трансферної системи (ЄКТС –А, В, С, D, E, FX, F). 

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті та за результатами виконання завдань самостійної 
роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі, самостійно 
опрацьованого матеріалу) під час роботи на семінарських заняттях та набутих практичних навичок під час виконання завдань 
практичних робіт. 

 Критерії поточного оцінювання знань здобувачів вищої освіти 
Усний виступ та 

виконання 
письмового 
завдання, 

тестування 
(бали) 

 
 

Критерії оцінювання 

5 В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та 
письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при 
цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

4 Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в 
основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи  при   цьому   обов’язкову   літературу. 
Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 
окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових завдань. 

3 В   цілому   володіє   навчальним   матеріалом   викладає його основний зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але 
без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при цьому  
окремі  суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань. 



2 Не  в   повному   обсязі   володіє   навчальним матеріалом. 
Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, 
недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно  
вирішив меншість тестових завдань. 

1 Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст більшості питань теми під час  усних виступів та письмових 
відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання. 

0 Не   володіє   навчальним   матеріалом   та   не   в    змозі його викласти, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних 
завдань. Не вирішив жодного тестового завдання. 

 

 

 Рубіжний контроль знань здобувачів вищої освіти 
 

Рубіжний контроль успішності здобувачів вищої освіти − це об'єктивна  

програм навчальних дисциплін; результатів у здобутті знань, дотримання навчальної дисципліни.. Рубіжний контроль успішності 
має на меті підвищення мотивації до навчання і свідомої навчальної дисципліни здобувачів вищої освіти. 

Рубіжний контроль успішності здобувачів вищої освіти проводиться науковопедагогічними працівниками під час 
проведення всіх видів аудиторних занять з усіх дисциплін по завершеним темам всередині семестру та в останній тиждень 
семестру. 

Оцінка рубіжного контролю носить комплексний характер і враховує досягнення здобувача вищої освіти по основних 
компонентах, які визначені робочою програмою навчальної дисципліни: 

- рівень засвоєння навчального матеріалу; 
- повнота виконання здобувачем вищої освіти усіх видів робіт, передбачених навчальною програмою дисципліни; 
- відвідування занять; 
- робота з дистанційними курсами на сайті дистанційної освіти ЦНТУ; 
- самостійна робота здобувача вищої освіти; 
- дослідницька робота тощо. 

Результати поточних та рубіжних контролів є складовими оцінки семестрового підсумкового контролю. 



Результати рубіжного контролю успішності з усіх дисциплін фіксуються викладачами двічі на семестр у встановлені 
графіком освітнього процесу терміни у факультетських журналах результатів рубіжного контролю і доводяться до відома 
кураторів академічних груп, обговорюються на засіданнях кафедр, рад факультетів 

Загальна максимальна кількість балів, виділених для оцінки результатів під час одного рубіжного контролю робочою 
програмою навчальної дисципліни, при семестровому підсумковому контролі: 

- у формі екзамену  30 балів. 
 
 Критерії рубіжного оцінювання знань здобувачів вищої освіти 
Загальна 
кількість 

балів 

Критерії оцінювання 

25-30 В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під час усних та 
письмових відповідей глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 
використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

21-24,5 Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових 
відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому 
обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються 
при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових завдань. 

17-20,5 В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але 
без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при 
цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань. 

12-16,5 Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає 
його під час усних виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 
допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань. 

10-15 Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та 
письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання. 

0 Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. 
Не вирішив жодного тестового завдання. 

 



Сума балів, накопичених здобувачем вищої освіти за виконання всіх видів поточних навчальних завдань (робіт) на 
практичних заняттях та на підсумковому рубіжному контролі, свідчить про ступінь оволодіння ним програмою навчальної 
дисципліни на конкретному етапі її вивчення. Протягом семестру здобувачі вищої освіти можуть набрати від 0 до 100 балів, що 
переводяться у національну шкалу оцінювання і відповідно у шкалу ЄКТС.  

Кількість балів відповідає певному рівню засвоєння дисципліни: 
За   

системою 
ЦНТУ 

За  
шкалою 
ECTS 

За національ- 
ною системою 

Визначення 

90-100 А 5 
(відмінно) 

Повно   та   ґрунтовно   засвоїв всі теми навчальної програми вміє вільно та самостійно викласти 
зміст всіх питань програми навчальної дисципліни, розуміє її значення для своєї професійної 
підготовки, повністю виконав усі завдання кожної теми та рубіжного контролю в цілому. Брав 
участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях. 

82-89 В 4 
(дуже добре) 

Недостатньо повно та ґрунтовно засвоїв окремі питання робочої програми. Вміє самостійно 
викласти зміст основних питань програми навчальної дисципліни, виконав завдання кожної теми та 
рубіжного контролю в цілому. 

74-81 С 4 
(добре) 

Недостатньо повно та ґрунтовно засвоїв деякі теми робочої програми, не вміє самостійно викласти 
зміст деяких питань програми навчальної дисципліни. Окремі завдання кожної теми та 
рубіжного контролю в цілому виконав не повністю. 

64-73 D 3 
(задовільно) 

Засвоїв лише окремі  теми робочої програми. Не вміє вільно самостійно викласти зміст основних 
питань навчальної дисципліни, окремі завдання кожної теми рубіжного контролю не виконав. 

60-63 E 3 
(достатньо) 

Засвоїв лише  окремі питання навчальної програми. Не вміє достатньо самостійно 
викласти зміст більшості питань програми навчальної дисципліни.  Виконав лише окремі 
завдання кожної теми та рубіжного контролю в цілому. 

> 60 Fx 2 
(незадовільно) 

Не засвоїв більшості тем навчальної програми не вміє викласти зміст більшості основних питань 
навчальної дисципліни. Не виконав більшості завдань кожної  теми  та рубіжного контролю в 
цілому. 



Сума балів, накопичених здобувачем вищої освіти за виконання всіх видів поточних навчальних завдань (робіт) на лекціях 
практичних заняттях та на підсумковому рубіжному контролі, свідчить про ступінь оволодіння ним програмою навчальної 
дисципліни на конкретному етапі її вивчення. Протягом семестру здобувачі вищої освіти можуть набрати від 0 до 100 балів, що 
переводяться у національну шкалу оцінювання і відповідно у шкалу ЄКТС. Кількість балів відповідає певному рівню засвоєння 
дисципліни: 

 Семестровий підсумковий контроль проводиться з метою визначення рівня досягнення здобувачами вищої освіти 
запланованих результатів навчання, що визначені робочою програмою навчальної дисципліни (практики). Здобувач вищої освіти 
вважається допущеним до семестрового підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Планування міст і транспорт» (екзамену), 
якщо він виконав усі види робіт, які передбачені навчальним планом на відповідний семестр з навчальної дисципліни, та виконав 
умови контракту. 

Семестровий підсумковий контроль з дисципліни «Планування міст і транспорт» проводиться у формі екзамену , що визначено 
навчальним планом, у терміни, передбачені графіком освітнього процесу 

Семестровий екзамен − це форма підсумкового семестрового контролю, що полягає в оцінці засвоєння здобувачем вищої 
освіти теоретичного та практичного навчального матеріалу з певної навчальної дисципліни протягом семестру, результати навчання 
за яким оцінюються за стобальною та чотирьохбальною шкалами оцінювання. 

Екзамени складаються здобувачами вищої освіти з відповідних дисциплін, які передбачені навчальним планом, в період 
екзаменаційних сесій. Семестрові екзамени проводяться в письмовій, усній та тестовій формі. Екзамен може завершуватись усною 
співбесідою зі здобувачами вищої освіти, їх відповідями на додаткові запитання. 

Зміст, обсяг, структура, форма екзаменаційної роботи, система і критерії її оцінювання визначаються робочою програмою 
дисципліни. На початку семестру науково-педагогічний працівник повинен ознайомити здобувачів вищої освіти зі змістом, 
структурою, формою екзаменаційної роботи та прикладами завдань. Обсяг матеріалу, що виноситься на підсумковий контрольний 
захід, має охоплювати весь зміст дисципліни відповідно до її робочої програми. 

Оцінку підсумкового семестрового контролю у формі екзамену становить сума балів за результатами рубіжних контролів та 
балів, набраних здобувачем вищої освіти при складанні семестрового екзамену. Загальна кількість балів, виділених на проведення 
семестрового екзамену робочою програмою навчальної дисципліни, складає 40 балів. Кількість балів, одержана здобувачем 
вищої освіти на екзамені, додається до результатів рубіжних контролів, що разом складає оцінку знань здобувача вищої освіти з 
навчальної дисципліни за 100-бальною шкалою та переводиться в оцінку за шкалою ЄКТС і національною шкалою (“Відмінно”, 
“Добре”, “Задовільно”, “Незадовільно”). 

 



Розподіл балів, які отримують студенти при вивченні дисципліни «Планування міст і транспорт» 
Поточне тестування та самостійна робота Іспит Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2   

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 ЗК1 Т6 Т7 Т8 Т9 ЗК2   
4 4 4 4 4 10 4 4 8 2 12 40 100 

 
 

16. Рекомендовані джерела інформації:  
13.1. Основна література  

1. Дідик В.В.,Павлів В.В. Планування міст: Навч. посібник – Львів : Львівська політехніка, 2003. – 407с.  
2. Планування міст і транспорт: Навчальний посібник /О.С. Безлюбченко,  С.М. Гордієнко, О.В. Завальний. – Харків: ХНАМГ, 2006. 

– 138 с. 
3. Осєтрін М.М. Міські дорожньо-транспортні споруди. Навч. посіб. для студентів ВНЗ. – К., ІЗМН, 1997. – 196 с. 
4. Планування міст і транспорт. Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти всіх форм навчання  за освітньо-професійною 

програмою «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 - "Архітектура та будівництво" /Укладачі: Семко В. О., Сідей В. 
М. - Кропивницький: ЦНТУ, 2020.  

13.2. Інструктивно-методична література 
1. Планування міст і транспорт. Методичні рекомендації до практичних завдань для здобувачів вищої освіти всіх форм навчання  за 
освітньо-професійною програмою «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 - "Архітектура та будівництво" /Укладачі: 
Семко В. О., Сідей В. М. - Кропивницький: ЦНТУ, 2020.  

13.3. Нормативна і довідкова література  
1. ДБН Б.1-3-97. Система містобудівної документації (СМБД). 
2. ДБН 360-92* «Мiстобудування. Планування і забудова мiських i сiльских поселень» -К.:Укрархбудінформ, 1993. – 107 с. 

13.4. Інформаційні ресурси  
1. Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.kiev.ua/  
2. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  
3. Цифровий репозиторій ЦНТУ/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua. 
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