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Семестр, у якому 
планується вивчання 
дисципліни 

П’ятий семестр для бакалаврів 

Факультет/ННЦ, 
студентам яким 
пропонується 

ННЦ «Організація будівництва та експлуатації доріг» 

Перелік 
компетентностей та 
результатів навчання, 
що забезпечує 
дисципліна 

1.  Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності. 
2.  Здатність до розробки об’ємно-планувальних рішень будівель та їх 
використання для подальшого проектування. 
3.  Здатність оцінювати і враховувати кліматичні,  інженерно-геологічні та 
екологічні особливості території будівництва при проектуванні та зведенні 
будівельних об’єктів. 
4.  Здатність аналізувати і застосувати положення нормативної бази в 
області інженерних вишукувань, принципів проектування автомобільних 
доріг та аеродромів, інженерних систем і обладнання, об’єктів дорожньої 
інфраструктури. 
5.  Знання принципів проектування міських території та об’єктів 
інфраструктури і міського господарства. 
6.  Володіти методами проведення інженерних вишукувань, технологією 
проектування з використанням універсальних і спеціалізованих програмно-
обчислювальних комплексів і систем автоматизованого проектування 
об'єктів автодорожнього та аеродромного комплексів. 

Опис дисципліни 
Попередні умови, 
необхідні для 
вивчення дисципліни 

Нарисна геометрія та інженерна графіка,  Інженерна геодезія,  Вища 
математика (спец курс),  Гідравліка, гідрологія та гідрометрія 

Основні теми 
дисципліни 

Напрямки технологічної взаємодії залізничного й автомобільного 
транспорту. Маршрутизація перевезень у змішаних сполученнях 
Розселення, типологія та класифікація міст.  Сельбищна територія 
міста.  Виробнича територія міста.  Міські інженерні мережі.   
Стадії планувального проектування.  Міський транспорт.  Вулично-
дорожна мережа міста.  Методи удосконалення вулично-дорожньої 
системи міста. 
 

Мова викладання українська 
Список основної та 
додаткової літератури 

Основна 
1. ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і забудова територій. 
2. ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів 
3. ДБН А.2.2-3-97. Склад, порядок розроблення, погодження та 
затвердження проектної документації для будівництва. – К.: 
Держкоммістобудування України, 1997. – 35 с. 
4. Дідик В. В., Павлів А. П. Планування міст: Підручник. – Львів: 
«Львівська політехніка», 2006. – 412 с. 
5. Безлюбченко О. С., Гордієнко С. М., Завальний О. В. Планування 
міст і транс-порт: Навчальний посібник. – Х.: ХНАМГ, 2006. – 138 с. 
6.  Загальний курс транспорту: Навчальний посібник для вищих 
навчальних закладів / Під ред. М.І. Міщенко. – Д.: Норд-прес, 2010. – 
323 с. 



 

 

 


