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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість кредитів*  – 5 

Галузь знань 
27 - Транспорт  

(шифр і назва)  за вибором 
 Спеціальність 275  

«Транспортні технології 
(за видами)»   

Модулів – _1____ 
               (кількість семестрів) 

Спеціалізація 275.03  
«Транспортні технології 

(на автомобільному  
транспорті)» 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів – 5 3-й 3-й 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання                             
( КР, КП, РР, РГ, к/р) 

Семестр 

Загальна кількість годин 
- 150 

6-й 6-й 
 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 2  
самостійної роботи 
студента – 5.4 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 

бакалавр 

Лекції 
18 год. 6 год. 

Практичні, 
семінарські 

14 год. 6 год. 
Лабораторні 

 год.  год. 
Самостійна робота 
118 год. 138 год. 

Вид контролю:  
залік 

 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 32/150=0,22 

для заочної форми навчання – 12/150=0,13 

* 1 кредит = 30 год. 

Кількість кредитів =
30

 годин кількість загальна
 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни «Технічні засоби організації дорожнього 

руху»  вивчити сучасні засоби організації дорожнього руху, технологію та 

методику застосування технічних засобів організації відповідно до правил 

дорожнього руху, методики використання технічних засобів з метою 

підвищення безпеки руху, інформаційні технології організації дорожнього 

руху, автоматичні та автоматизовані системи управління дорожнім рухом та 

транспортом.   

Завдання навчальної дисципліни «Технічні засоби організації 

дорожнього руху»  забезпечити знаннями студентів в напрямку використання 

технічних засобів організації дорожнього руху та сучасних тенденцій у цьому 

напряму для вирішення специфічних задач управління,  планування та аналізу 

роботи руху транспорту на міських та міжміських автомагістралях.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  

 закони України, державні стандарти, нормативні документи та 

типові рішення інженерно-технічних та організаційних заходів відносно 

експлуатації автомобільних доріг і управління транспортними потоками з 

метою підвищення безпеки дорожнього руху;  

 інженерно-планувальні та організаційні заходи щодо безпеки 

дорожнього руху у місцях концентрації ДТП на автомобільних дорогах, 

вулицях населених пунктів, залізничних переїздах з метою забезпечення 

високого рівня безпеки руху; 

 інформаційні характеристики транспортних потоків, методи та 

моделі транспортних систем та потоків, засоби та методи отримання і обробки 

інформації на автошляхах; 

 технічні засоби, що безпосередньо впливають на транспортні і 

пішохідні потоки з метою формування необхідних параметрів – дорожні знаки, 

дорожня розмітка, світлофори та направляючі пристрої; 

 технічні засоби, що забезпечують роботу засобів першої групи за 

заданим алгоритмом – дорожні контролери, детектори транспорту, засоби 



обробки та передачі інформації, обладнання управляючих пунктів 

автоматизованих системи управління дорожнім рухом, засоби диспетчерського 

зв'язку тощо.  

Вміти:  

 використовуючи державні та відомчі стандарти, нормативні 

документи та типові рішення заходів і методик у процесі експлуатації 

автомобільних доріг підвищувати рівень безпеки дорожнього руху; 

 використовуючи нормативні документи та правила дорожнього 

руху провести збір даних для оцінки завантаження  і швидкісних режимів 

транспортних магістралей з метою оцінки ефективності типових технічних 

засобів організації дорожнього руху в конкретних умовах для покращення 

безпеки дорожнього руху; 

 використовуючи нормативні документи та зібрані вихідні дані 

приймати рішення про можливість застосування типових технічних засобів 

організації дорожнього руху в конкретних умовах транспортних систем і 

потоків, їх дислокацію; 

 використовуючи нормативні документи та зібрані вихідні дані 

приймати рішення щодо впровадження автоматизованих систем в управлінні 

технічними засобами організації дорожнього руху, визначити структуру АСУ 

управління рухом і скласти структурну схему системи; 

 використовуючи матеріали про об’єкти дослідження, за допомогою 

довідкової інформації та методик, викладених у фаховій літературі, в умовах 

транспортних потоків обґрунтувати перспективні напрямки розвитку технічних 

засобів систем автоматизації управління транспортними засобами і дорожнім 

рухом. 

 



3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Методи організації дорожнього руху.   

Тема 1. Вступ. Зміст курсу, місце дисципліни серед інших дисциплін. 

Історія розвитку правил дорожнього руху та техніки його регулювання, етапи 

розвитку засобів техніки регулювання руху для управління та організації 

транспортних процесів.  

Тема 2. Методи організації дорожнього руху. Зміст організації і 

управління дорожнім рухом. Роль обчислювальної техніки при вирішенні задач 

регулювання дорожнього руху.  

Змістовий модуль 2. Дорожня розмітка 

Тема 1. Дорожня розмітка. Правила використання дорожньої розмітки. 

Краски та термопластичні маси для розмітки. Горизонтальна та вертикальна 

розмітка. Правила нанесення розмітки. Світлоповертаючі елементи розмітки. 

Методи та машини для нанесення розмітки. 

Тема 2. Огороджувальні та направляючі дорожні засоби. Види 

огороджувальних засобів та їх призначення. Окраска та розмітка 

огороджувальних пристроїв. Штучні дорожні нерівності. Островки безпеки та 

направляючі островки. Звукозахисні та світлозахисні екрани. Вимоги щодо 

установки екранів.  

Змістовий модуль 3. Дорожні знаки. 

Тема 1.  Дорожні знаки. Види та групи дорожніх знаків. Правила 

установки знаків  - місця, висоти. Зони дії знаків. Повторення, дублювання та 

попередня установка знаків. Сумісне використання дорожніх знаків. Черговість 

установки знаків різних груп.  

Змістовий модуль 4. Світлофори та світлофорні об’єкти.   

Тема 1. Групи, типи, виконання дорожніх світлофорів. Умови 

використання світлофорів. Загальні вимоги до світлофорів. Порядок установки 

світлофорів. Опорні конструкції для світлофорів. Сумісна установка 

світлофорів. Дублюючі світлофори. Використання розсіювачів на світлофорах. 

Реверсивне регулювання з використанням світлофорів. Імпульсні дорожні 



стрілки. Пішохідні та велосипедні світлофори. Техніко-економічний аналіз 

використання світлофорів.  

Тема 2. Світлофорні об’єкти. Режими роботи світлофорів. Черговість 

вмикання світлофорів. Види керування світлофорними об’єктами. Локальні та 

системні дорожні контролери. Конструктивні схеми контролерів.  

Мікропроцесорні системи.  Диспетчерські системи управління світлофорними 

об’єктами. 

Змістовий модуль 5. Транспортна телематика та  моделювання 

транспортних систем.    

Тема 1. Автоматизовані системи управління дорожнім рухом (АСУДР). 

Типи та покоління АСУДР.  Джерела інформації та алгоритми роботи АСДУ.  

Детектори транспорту. Покоління розвитку детекторів.  Комплексні системи 

детекції дорожнього руху. Системи керування дорожнім рухом у реальному 

часі.  Транспортна телематика.   

Тема 2. Інтелектуальні АСУДР. Організація і технологія керування 

дорожнім рухом у реальному часі. Навігаційні системи автоматизованих 

транспортних систем. Прикладне програмне забезпечення АСУДР.  

Моделювання транспортних систем. Програми  ERTICO.  Перспективи 

розвитку інформаційних транспортних систем.   

 



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усь
ого  

у тому числі усь
ого  

у тому числі 
л п лаб с.р. л п ла

б 
с.р. 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 

Змістовий модуль 1. Методи організації дорожнього руху.  

Тема 1. Вступ. Історія розвитку 

правил дорожнього руху та техніки 

його регулювання, етапи розвитку 

засобів техніки регулювання руху 

для управління та організації 

транспортних процесів.  

 

3 1   2 3    2 

Тема 2. Методи організації 

дорожнього руху. Роль 

обчислювальної техніки при 

вирішенні задач регулювання 

дорожнього руху. 

4 1   3 3 1   3 

Разом за змістовим модулем 1 7 2   5 6 1   5 
Змістовий модуль 2. Дорожня розмітка.  

Тема 1. Правила використання 

дорожньої розмітки. Краски та 

термопластичні маси для розмітки. 

Світлоповертаючі елементи 

розмітки. Методи та машини для 

нанесення розмітки. 

9 2 1  6 7    6 

Тема 2. Огороджувальні та 

направляючі дорожні засоби. Види 

огороджувальних засобів та їх 

призначення. Окраска та розмітка 

огороджувальних пристроїв. 

 Штучні дорожні нерівності. 

9 2 1  6 6 1   6 

Разом за змістовим модулем 2 18 4 2  12 13 1   12 
Змістовий модуль 3. Дорожні знаки.  

Тема 1. Види та групи дорожніх 

знаків. Правила установки знаків  - 

місця, висоти. Зони дії знаків. 

Повторення, дублювання та 

попередня установка знаків. 

Сумісне використання дорожніх 

знаків. Черговість установки знаків 

різних груп. 

 

12 2 2  8 11 1   10 

Разом за змістовим модулем 3 12 2 2  8 11 1   10 



Змістовий модуль 4. Світлофори та світлофорні об’єкти 

Тема 1. Групи, типи, виконання 

дорожніх світлофорів. Умови 

використання світлофорів. Загальні 

вимоги до світлофорів. Порядок 

установки світлофорів. Опорні 

конструкції для світлофорів. 

Сумісна установка світлофорів. 

Дублюючі світлофори. 

12 2 2  8 10 1 1  8 

Тема 2. Світлофорні об’єкти. 

Режими роботи світлофорів. 

Черговість вмикання світлофорів. 

Види керування світлофорними 

об’єктами. Локальні та системні 

дорожні контролери. Конструктивні 

схеми контролерів.  Мікро-

процесорні системи.  Диспетчерські 

системи управління світлофорними 

об’єктами. 

14 2 2  10 11  1  10 

Разом за змістовим модулем 4 26 4 4  18 21 1 2  18 
Змістовий модуль 5. Транспортна телематика та  моделювання 

транспортних систем.      
Тема 1. Автоматизовані системи 

управління дорожнім рухом 

(АСУДР). Типи та покоління 

АСУДР.  Джерела інформації та 

алгоритми роботи АСДУ.  

Детектори транспорту. Покоління 

розвитку детекторів.  Комплексні 

системи детекції дорожнього руху. 

Системи керування дорожнім 

рухом у реальному часі.  

Транспортна телематика.   

 

18 2 2  12 12 1 1  10 

Тема 2. Інтелектуальні АСУДР. 

Організація і технологія керування 

дорожнім рухом у реальному часі.  

Просторово-часова орієнтація 

учасників дорожнього руху.  

Навігаційні системи автомати-

зованих транспортних систем. 

Прикладне програмне забезпечення 

АСУДР.  Моделювання транс-

портних систем. Програми  

ERTICO.  Перспективи розвитку 

10 2 2  6 11 1   10 



інформаційних транспортних 

систем. 

Разом за змістовим модулем 5 18 4 2  12 12 1 1  10 
ІНДЗ (КР, РГ, к/р)  - - -  37 - - - 37 

Семестровий контроль - залік 10 - - - 10 10 - - - 10 

Усього годин 150 18 14  118 150 6 6  138 

 
5.Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

дфн зфн 
1 Визначення доцільності впровадження світлофорного 

регулювання на перехресті. 
2 1 

2 Розрахунок режиму світлофорного регулювання на 
ізольованому перехресті. 

2 1 

3 Оцінка ефективності світлофорного регулювання на 
ізольованому перехресті. 

2 1 

4 Експериментальна оцінка непродуктивності 
транспортної затримки на регульованому перехресті.   

2 1 

5 Експериментальна побудова графіка координації 
світлофорних об’єктів. 

2 1 

6 Експериментальне визначення ефективності 
координованого регулювання. 

2 1 

7 Експрес-методика розрахунку режимів світлофорного 
регулювання 

2  

 Усього  14 6 
 

6. Самостійна робота 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

дфн зфн 
1 Вступ в організацію дорожнього руху 5 5 
2 Дорожні знаки 12 12 
3 Дорожня розмітка 8 10 
4 Світлофори. 22 18 
5 Дорожні контролери.   12 10 
6 Автоматизовані системи керування дорожнім рухом. 14 18 
7 Транспортні детектори.   8 10 
 Усього забезпечення аудиторних занять* 48 25 
 Забезпечення індивідуальних завдань (КР, РГ, к/р)  37 
 Забезпечення семестрового контролю 20 20 
 Усього  150 150 

 



7. Методи навчання 

Примітка: 

* - кількість годин самостійної роботи відведених на підготовку до лекцій, 

практичних занять, лабораторних робіт та ін. види аудиторної роботи                                                                                                   

 

8. Методи контролю                                                                       

Денна форма навчання.  

Контролюється відвідування лекцій та практичних занять, виконання 

завдання по практичних заняттях, активність на лекціях і практичних заняттях.   

Поточний контроль освоєння змістовних модулів реалізується через 

виконання самостійної роботи по кожному змістовному модулю. Загальне 

засвоєння дисципліни контролюється через тестовий іспит.  

Заочна форма навчання.  

По заочній формі навчання контролюється відвідування установочних 

лекцій, практичних занять, виконання завдання на практичних заняттях. 

Контролюється якість виконання самостійної контрольної роботи та загальне 

засвоєння дисципліни через тестовий іспит.  

 
9. Розподіл балів, що отримують студенти 

Вид занять Змістовий модуль №1 Сума 
 ЗМ 

1 
ЗМ  
2 

ЗМ  
3 

ЗМ  
4 

ЗМ  
5 

ЗМ  
6 

ЗМ  
7 

 

Лекції 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 10 
Практ.заняття, 

лаб.роботи 

4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 30 

Поточний 
контроль, 
реферати 

опитування 
ін.види поточн. 

контр. 

8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 60 

       

       

Усього        100 
 
 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), 
практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 
64-73 D 

задовільно  
60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 

0-34 F 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 
1. Методичні вказівки щодо  виконання контрольної роботи  з  навчальної 

дисципліни  “Технічні засоби організації дорожнього руху” для студентів 

денної та заочної форм навчання за напрямом 6.070101 − «Транспортні 

технології». – КрНУ, 2012. – 22 с. 

2. Методичні вказівки щодо  виконання практичних робіт з  навчальної 

дисципліни  “Технічні засоби організації дорожнього руху” для студентів 

денної та заочної форм навчання за напрямом 6.070101 − «Транспортні 

технології». – КрНУ, 2012. – 47 с.  

3. Методичні вказівки щодо  виконання самостійної роботи  з  навчальної 

дисципліни  “Технічні засоби організації дорожнього руху” для студентів 

денної та заочної форм навчання за напрямом 6.070101 − «Транспортні 

технології». – КрНУ, 2012. – 19 с. 

 

 
 
 



11. Рекомендована література 
Базова 

1. Арциховский-Кузнецов А.Б. Комплекс МАДИ, моделирующий систему 

В-А-Д: Сб. науч. тр. / А.Б. Арциховский-Кузнецов, Р.В. Ротенберг. – М.: 

МАДИ, 1976 – № 3. 

2. Гаврилов А.А. Моделирование дорожного движения. – М.: Транспорт, 

1980. – 189 с.  

3. Державні будівельні норми України. Споруди транспорту. Вулиці та 

дороги населених пунктів. ДБН В 2.3-5-2001.  

4. ДСТУ 218-03450778.092-2002. Безпека дорожнього руху. Автомобільні 

дороги загального користування. Проект (схема) організації дорожнього руху 

на автомобільній дорозі.  

5. Клинковштейн, Г.И. Организация дорожного движения: Учебник для 

вузов. – 5-е изд., перераб. и доп. /Г.И. Клинковштейн, М.Б. Афанасьев. – М.: 

Транспорт, 2001. – 247 с. 

6. Кременец, Ю.А. Технические средства организации дорожного 

движения / Ю.А. Кременец. – М.: Транспорт, 1990. – 254 с. 

7. Лобанов, Е.М. Транспортная планировка городов: Учебник для вузов / 

Е.М. Лобанов. – М.: Транспорт, 1990. – 240 с. 

8. Лобанов, Е.М. Транспортная планировка городов : учебник для вузов / 

Е.М. Лобанов. – М. : Транспорт, 1990. – 240 с. 

9. Манушакян К.Г. Технические средства телематики. Курс лекций по 

микропроцессорной технике. Учебное пособие. – М.: МАДИ (ГТУ ), 2007 – 23 

с. 

10. Організація дорожнього руху. Кн. 4 підручника у 5 книгах 

"Системологія на транспорті"/ За заг. ред. М.Ф.Дмитриченка. – К.:Знання 

України, 2005. – 452 с.  

11. Правила дорожнього руху 

12. Технические системы обеспечения безопасности дорожного движения / 

В.М. Комаров и др. – М.: Транспорт, 1990. – 351с. 

 



Допоміжна 

13. Аксенов В.А. Экономическая эффективность рациональной 

организации дорожного движениях / В.А. Аксенов, Е.Л. Попова, О.А. 

Дивочкин. – М: Транспорт, 1987. – 128 с. 

14. Андрианов Ю.В. Оценка автотранспортных средств. – 2-е изд., испр. / 

Ю.В. Андрианов. – М.: Дело, 2003. – 488 с. 

15. Бабков В.Ф. Дорожные условия и безопасность движения : учебник для 

вузов / В.Ф. Бабков. – М. : Транспорт, 1993. – 271с. 

16. Васильев А.П. Управление движением на автомобильных дорогах / 

А.П. Васильев, М.И. Фримштейн. – М.: Транспорт, 1979. – 175 с. 

17. Закурдаев С.В. Путь России в Информационное общество 

(Архитектура New Internet). // ТелеМультиМедиа 2001, №3(7). 

18. Куперман, А.И. Безопасное управление автомобилем / А.И. Куперман. 

– М.: Транспорт, 1989. – 157 с. 

 
12. Інформаційні ресурси 

1. ИСК Трансэкспо (Киев) [Электронный ресурс] : Системы 

диспетчеризации. – Режим доступа:  www.transexpo.ua/  

2. Национальный Авиационный Университет | Наука[Электронный 

ресурс]:Система активного контроля параметров двигателя внутреннего 

сгорания.– Режим доступа: www.old.nau.edu.ua/ru/Science/... 

3. Активная и пассивная безопасность автомобіля[Электронный ресурс] : 

Системы активной и пассивной безопасности автомобиля, как защитить 

свой авто.  – Режим доступа: www.zakon-auto.ru/info/safecar.php 

4. Web: http://trantex.kdu.edu.ua   кафедра транспортних технологій КрНУ.    
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