


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Фахове вступне випробування для вступу для здобуття ступеня магістра 

на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра передбачає 

перевірку здатності до опанування освітньої програми другого (магістерського) 

рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей. 

Програма фахового вступного випробування для вступу на здобуття 

ступеня магістра за спеціальністю 275 «Транспортні технології» (на 

автомобільному транспорті) на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) 

бакалавра (ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) 

розроблена фаховою атестаційною комісією на основі освітньо-професійної 

програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 275 «Транспортні технології 

(на автомобільному транспорті)» у Харківському національному автомобільно-

дорожньому університеті. 

 

Основна частина 

Теоретична частина 

 

Транспортні характеристики вантажів 

 Об'ємна маса вантажів. Клас вантажу. Види вантажів. Класифікаційні 

ознаки вантажів. Вимоги до підготування та перевезення окремих вантажів. 

Фізико-хімічні властивості вантажів. Властивості вантажу.  

Тара та упаковка 

 Призначення засобів пакетування вантажів. Засоби пакетування. Піддони. 

Контейнери. Транспортний пакет. Класифікація засобів пакетування. Основні 

параметри й розміри засобів пакетування, тари-обладнання. 

Маркування вантажів 

 Види маркування. Спеціальне маркування. Нанесення маркування на 

транспортний пакет. Товарне маркування. Транспортно-вантажне маркування. 

Штрихові коди. Маніпуляційні знаки. Способи нанесення маркування на 

вантажі. Електронне маркування. 

Заходи підвищення рівня збереження вантажів 

 Умови перевезення вантажів. Агресивні фактори впливу на збереження. 

Сумісність перевезення небезпечних вантажів. Вантажі які володіють 

агресивними властивостями. Вантажі які піддаються на дію агресивних 

факторів. Нейтральні вантажі. 

Сумісність вантажів при зберіганні та транспортуванні 

 Класифікаційні ознаки сумісності транспортування та зберігання 

вантажів. Гігроскопічні вантажі. Вимоги до перевезення штучно зволожених 

вантажів. Таблиці сумісності вантажів. Вимоги до транспортних засобів при 

перевезеннях вантажів. 

 

 

 



Вантажопотоки 

 Визначення характеристик вантажопотоків. Побудова епюр. Оптимізація 

вантажопотоків. Обсяг перевезень, вантажооберт та вантажопотоки. Вантажні 

пункти. Нерівномірність вантажопотоків. Методи вивчення вантажопотоків. 

Транспортний процес 

 Елементи транспортного процесу. Транспортний процес як дискретна 

система. Цикл транспортного процесу. Види операцій при виконання 

транспортного процесу. Ефективність виконання транспортного процесу. 

Продуктивність транспортних засобів 

 Вплив дискретності на продуктивність автомобільного транспорту. 

Основні показники та вимірювачі роботи рухомого складу автомобільного 

транспорту. Узгодження технології виконання операцій учасниками 

транспортного процесу. Аналіз впливу техніко-експлуатаційних показників на 

продуктивність рухомого складу. 

Техніко-експлуатаційні показники і собівартість вантажних перевезень 

 Транспортний процес, його елементи та оцінка роботи рухомого складу. 

Основні показники та вимірювачі роботи рухомого складу автомобільного 

транспорту. Факторні дослідження продуктивності автомобілів. Система 

показників роботи парку рухомого складу. Собівартість перевезень, доходи, 

прибуток, рентабельність. Вплив техніко-експлуатаційних показників на 

собівартість. 

Використання енергоносіїв 

 Види енергоносіїв, що використовуються для транспортних засобів. 

Класифікація транспортних засобів за використанням енергоносіїв. Перспективи 

розвитку ресурсозберігаючих технологій. Міжнародний досвід використання 

«екологічно чистих» енергоносіїв. 

Експлуатаційні показники використання рухомого складу 

 Класифікація груп техніко-експлуатаційних показників використання 

рухомого складу. Використання вантажності рухомого складу. Використання 

пробігу рухомого складу. Ступінь використання облікового рухомого складу на 

підприємствах автомобільного транспорту. 

Формування структури і раціональне використання парку транспортних 

засобів 

 Стратегічне управління. Оцінка раціональності побудови парку рухомого 

складу АТП. Порядок формування раціональної структури парку рухомого 

складу АТП. 

Методи організації руху і роботи екіпажів транспортних засобів при 

вантажних перевезеннях 

 Вибір виду маршрутів та режимів роботи екіпажів в залежності від умов 

експлуатації рухомого складу на маршрутах. Маршрути руху рухомого складу. 

Вибір раціональних маршрутів для перевезення вантажів. Критерії вибору 

маршрутів руху. Пробіг автомобіля, час руху автомобіля, витрати на проїзд.  

Розробка графіків руху 

 Види графіків спільної роботи вантажних автомобілів та 

навантажувально-розвантажувальних пунктів. Координація руху рухомого 



складу та роботи навантажувально-розвантажувальних пунктів. Організація 

руху автомобілів за розкладом та по годинним графікам.  

Вимоги до перевезень конкретного вантажу 

 Перевезення будівельних матеріалів. Перевезення сільськогосподарських 

вантажів. Перевезення вантажів в торгівельну мережу. Перевезення пошти. 

Перевезення вантажів промислових підприємств. Перевезення їдких, отрутних, 

отруйних і радіоактивних матеріалів. Перевезення вантажів великої маси, і 

негабаритних вантажів. 

Вибір транспортних засобів при вантажних перевезеннях 

 Загальна характеристика умов експлуатації. Дорожні умови експлуатації. 

Основні фактори, що характеризують дорожні умови. Транспортні умови 

експлуатації. Основні фактори, що характеризують транспортні умови 

експлуатації, їх вплив на планування та організацію транспортного 

виробництва. Експлуатаційні якості автомобілів, причепів, напівпричепів, 

спеціалізованого рухомого складу. Вибір рухомого складу з урахуванням його 

продуктивності, собівартості, відповідності особливостям вантажу, умовам 

експлуатації, кліматичним та дорожнім умовам. 

Розробка транспортно-технологічних схем доставки вантажів 

 Основні науково-технічні проблеми та перспективи розвитку транспорту і 

транспортно-технологічних систем. Перспективи використання прогресивних 

технологій перевезення. Проблеми створення єдиного транспортно-

технологічного процесу. Мережний графік технологічного процесу перевезень. 

Питома трудомісткість і собівартість комплексу транспортно-технологічних 

операцій. Транспортно-технологічна схема. Рівень та ступінь механізації. 

Контроль за виконанням вантажних перевезень 

 Відділи служби контролю за виконанням перевезень. Складання завдання 

на наступний день. Виписування та видача шляхових листів. Випуск автомобілів 

на лінію. Контроль за працею водіїв та автомобілів. Обробка шляхової 

документації. 

Організація роботи на об’єктах транспорту 

 Види організаційних структур управління підприємством, їх 

характеристика та особливості. Основні вимоги до організаційних структур 

управління. Розподіл функцій менеджменту. 

Розробка технології виконання комплексу операцій на об’єктах транспорту 

Показники якості технології виконання комплексу операцій на об’єктах 

транспорту. Раціональне розміщення рухомого складу по об'єктах перевезень. 

Розробка графіків завозу вантажів рухомим складом. Випуск автомобілів на 

лінію. Координація технологій виконання операцій на об’єктах транспорту. 

Планування забезпечення перевезень 

Підприємство як організаційно-правова форма виробничо-господарчої 

організації. Задача підприємств, стратегія діяльності, стратегічне управління. 

Поточний та оперативний план. 

Облік роботи вантажного транспорту 

Визначення результатів виконання виробничого завдання. Функції відділів 

АТП. Собівартість перевезень, доходи, прибуток, рентабельність. Вплив 



техніко-експлуатаційних показників на собівартість. Тарифи на вантажні 

перевезення, основні принципи їх побудування. Області застосування.  

Попит на пасажирські перевезення 

Транспортна рухомість населення. Поняття пересувань населення та їх 

види. Поняття рухомості населення та її види. Вимоги формування рухомості 

населення. Вплив організаційних факторів на рухомість населення. 

Пасажиропотоки і методи їх вивчення. Поняття і характеристики 

пасажиропотоків. Нерівномірність пасажиропотоків. Методи обстеження 

пасажиропотоків. Технологія організації проведення обстеження 

пасажиропотоків. 

Процес перевезення пасажирів 

Параметри організації пасажирських автомобільних перевезень. Основні 

поняття та терміни що характеризують маршрути пасажирського 

автомобільного транспорту. Терміни та показники роботи рухомого складу. 

Організація маршрутів перевезень пасажирів 

Поняття маршрутної технології. Класифікація маршрутів. Зупиночні і 

контрольні пункти маршруту. Паспорт маршруту. Порядок відкриття, закриття 

та зміни автобусних маршрутів. Організація маршрутної системи міського 

пасажирського транспорту. Поняття маршрутної системи. Принципи 

проектування маршрутної системи. Проектування маршрутної системи. 

Показники ефективності маршрутної системи. 

Техніко-експлуатаційні показники і собівартість пасажирських перевезень 

Поняття і види техніко-експлуатаційних показників. Кількісні показники 

роботи автобусів. Якісні показники роботи автобусів. Результативні показники 

роботи автобусів. Показники роботи парку автобусів. Нормування часу руху на 

маршрутах. Собівартість пасажирських перевезень. Аналіз впливу техніко – 

експлуатаційних показників на ефективність роботи рухомого складу. 

Методи організації руху і роботи екіпажів транспортних засобів при 

пасажирських перевезеннях 

Побудова епюр зміни пасажиропотоків по годинах доби. Розрахунок 

кількісних та окремих якісних експлуатаційних показників роботи на маршруті. 

Визначення потреби в автобусах на маршруті по годинам доби. Вибір 

раціональних режимів праці водіїв та кондукторів. Графоаналітичний 

розрахунок режимів роботи автобусів. Організація руху автобусів у внеміському 

сполученні. Приміські автобусні перевезення. Організація перевезень пасажирів 

в сільській місцевості. Міжміські перевезення пасажирів. Методи організації 

руху автобусів в міжміському сполученні. Міжнародні автобусні перевезення, їх 

класифікація призначення та особливості організації. 

Розробка розкладів руху 

Розклад руху пасажирського транспорту по маршруту. Види розкладів руху 

автобусів. Основні вимоги до складання розкладу руху автобусів. Методи 

розробки розкладу руху автобусів. Графічний метод складання розкладу руху. 

Табличний метод складання розкладу руху. Організація роботи автобусів в меж 

піковий період. 

 



Організація транспортного процесу пасажирських перевезень 

Основи диспетчерського управління рухом автобусів. Регулярність руху 

автобусів. Технічні засоби зв’язку і контролю за рухом автобусів. Методи 

регулювання руху автобусів. Координація взаємодії різних видів міського 

транспорту. Організація взаємодії транспорту в пересадочних транспортних 

вузлах. Лінійні спорудження пасажирського транспорту і організація їх роботи. 

Зупиночні пункти. Автовокзали і автостанції, їх класифікація і призначення. 

Технологічний процес роботи автовокзалів и автостанцій. 

Вибір рухомого складу 

Фактори що визначають умови використання рухомого складу. 

Класифікація автобусів. Експлуатаційні властивості автобусів. Критерії вибору 

раціонального типу автобуса для роботи на визначеному маршруті. Перспективи 

розвитку пасажирського рухомого складу. 

Облік роботи пасажирського транспорту 

Основи організації праці водіїв. Тривалість робочого часу водіїв. Час 

відпочинку водіїв. Організація обліку робочого часу водіїв. Розподілення 

робочого часу водіїв на частини. Режими праці і організація роботи водіїв по 

змінах. Форми організації праці водіїв. Графік роботи водіїв. 

Поняття транспортного процесу 

Поняття транспортного процесу. Складові транспортного процесу. Перелік 

структурних елементів транспортного процесу. Поняття транспортної системи. 

Місто і транспортна система. Характеристика елементів транспортного процесу. 

Транспортний процес перевезення вантажів та пасажирів 

Процес перевезення пасажирів та вантажів як функціонування інтегрованої 

системи. Призначення пасажирського транспорту. Характер та особливості 

протікання процесу перевезення пасажирів та вантажів як функціонування 

інтегрованої системи. Властивості та особливості транспортних систем. 

Маршрути пасажирських перевезень 

Моделювання пасажирських кореспонденцій гравітаційним методом. 

Розрахунок часу поїздки. Ємності транспортних районів за прибуттям та 

відправленням. Маршрути пасажирських перевезень. Розрахунок показників, що 

характеризують транспортну роботу на маршрутах. 

Матриці транспортних зв’язків 

Поняття транспортної мережі. Граф транспортної мережі. Послідовність 

опису графа транспортної мережі. Матриця суміжності, інциндентності, 

найкоротших шляхів, передостанніх пунктів. Топологічна мережа. Транспортні 

вузли та транспортні районі. Мікрорайонування. Методи знаходження 

найкоротших відстаней між вершинами (центрами) мікрорайонів. 

Продуктивність транспортних засобів при пасажирських перевезеннях 

Характеристики і структура парку рухомого складу  при пасажирських 

перевезеннях. Експлуатаційні показники роботи пасажирського транспорту. 

Продуктивність транспортних засобів при пасажирських перевезеннях. Вплив 

експлуатаційних факторів при пасажирських перевезеннях на продуктивність. 

 

 



Структура парку рухомого складу при пасажирських перевезеннях 

Продуктивність парку рухомого складу при пасажирських перевезеннях. 

Аналіз ефективності використання парку рухомого складу при пасажирських 

перевезеннях. Розподіл рухомого складу при пасажирських перевезеннях. 

Оптимізація перевізної спроможності пасажирського парку. 

Оперативне планування транспортним процесом 

Основні етапи прийняття оперативних управлінських рішень. Поточний та 

оперативний план. Планування як функція менеджменту, види планів 

підприємства, їх взаємозв’язок та характеристика. Мета розробки оперативних 

планів на підприємстві. 

Контроль за технологічним процесом 

Реалізація рішення. Контроль за ходом реалізації системи пропонованих 

організаційно-технологічних заходів. Аналіз результативності реалізації заходів 

та їх вплив на підвищення ефективності виробничо-господарчої діяльності АТП 

та його конкурентноспроможності.  

Нормативні документи та діяльність організацій у галузі дорожнього руху 

Історія розвитку міжнародних правил дорожнього руху. Міжнародні угоди 

та нормативні документи з організації дорожнього руху. Закон України “Про 

дорожній рух”. Державна автомобільна інспекція (ДАІ). 

Дорожньо-транспортні події, їх облік та аналіз 

Визначення та класифікація дорожньо-транспортних подій (ДТП). Облік 

ДТП в ДАІ, АТП. Показники аварійності. Кількісний, якісний та топографічний 

аналіз ДТП. 

Основи організації дорожнього руху 

Основні параметри, що характеризують дорожній рух. Інтенсивність, 

щільність, швидкість та склад транспортного потоку. Основні параметри 

пішохідних потоків. 

Дорожні умови та безпека руху 

Дорога як система та її елементи. Планіровочні  характеристики ВДМ. 

Вплив елементів дороги на безпеку руху. Метод коефіцієнтів аварійності. Метод 

коефіцієнтів безпеки. 

Пропускна спроможність автомобільних доріг 

Співвідношення між основними параметрами дорожнього руху. Основна 

діаграма транспортного потоку. Поняття пропускної здатності автомобільних 

доріг. Методи визначення пропускної здатності. 

Затримки руху 

Затримки на перегонах. Затримки на регульованих та нерегульованих 

перехрестях. Методи визначення затримок. 

Оцінка небезпечності елементів транспортної мережі 

Аналіз конфліктних крапок на перехрестях. Методи вивчення складності 

перехресть. Методи вивчення небезпечності перехресть. 

Технічні засоби організації дорожнього руху 

Класифікація технічних засобів. Критерії введення світлофорного 

регулювання. 

 



Світлофорне регулювання дорожнього руху 

Критерії введення світлофорного регулювання. Цикл світлофорного 

регулювання та його елементи. Вибір схеми пофазного роз’їзду. Розрахунок 

циклу світлофорного регулювання. Світлофорне регулювання руху пішоходів. 

Визначення перепускної здатності та затримок руху на перехрестях. 

 

Практична частина 

 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми в сфері транспортних технологій, які характеризуються 

комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування теорій та 

методів сучасної науки. 

 

2.1 ПРИКЛАД ЗАВДАНЬ ДЛЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Освітня програма «Організація перевезень і управління на автомобільному 

транспорті» 

 

1. Тестові питання 
1. При проведенні маршрутизації вибір маршруту залежить від 

A. дислокації пунктів навантаження-розвантаження 

B. розміру партії вантажу та виду вантажу 

C. типу рухомого складу 

D. всі відповіді вірні 

 

2. Рентабельність перевезення визначається як відношення 

A. прибутку до витрат на перевезення 

B. прибутку до доходу на перевезення 

C. витрат до доходу на перевезення 

D. прибутку до собівартості на перевезення 

 

3. Які з наведених показників відносяться до техніко-експлуатаційних показників 

A. доход 

B. пробіг 

C. прибуток 

D. всі відповіді вірні 

 

4. Час роботи автомобіля на лінії визначається як 

A. tл = tрух + tн-р  

B. tл = tз - tв  

C. tл = tрух + tн-р +tвідп 

D. tл = tрух - tн-р 

 

5. Якому класу відповідає вантаж, якщо коефіцієнт використання вантажності 

дорівнює 0,65 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 



6. За засобом виконання вантажні перевезення поділяють на 

A. постійні 

B. сезонні 

C. прямого сполучення 

D. технологічні 

 

7. Вантажопотік – це 

A. кількість тон вантажу, що перевозиться рухомим складом 

B. кількість тон вантажу, що перевозиться за одиницю часу 

C. кількість тон вантажу, що перевозиться на певну відстань 

D. спрямований рух вантажу між пунктами 

 

8. Як визначається коефіцієнт використання пробігу автомобіля за добу 

A. Lп/Lзаг 

B. Lзаг/Lвант 

C. Lвант/Lзаг 

D. Lп/Lвант 

 

9. Продуктивність автомобіля при збільшенні вантажності змінюється 

A. по лінійній залежності 

B. по дрібнолінійній залежності 

C. по зворотньопропорційній залежності 

D. залишається незмінною 

 

10. Які операції входять до основних обов’язків водія під час перевезення вантажу 

A. технічне обслуговування перед виїздом автомобіля на лінію 

B. підготовка транспортної документації 

C. підготовчо-заключні операції 

D. розробка маршруту руху 

 

2. Задача 
Оцінити доцільність заміни автомобілів вантажністю 8,5 тон, на автомобілі 

вантажністю 12 тон, при повному використанні їх вантажності, при наступних умовах роботи 

(таблиця 1). Прийняти до уваги, що автомобілі працюють на маятникових маршрутах зі 

зворотнім порожнім пробігом, а вибір автомобіля здійснюється за собівартістю перевезень 1 

тони вантажу. 

 

Таблиця 1 - Вихідні дані 

Показник 
Варіант 

1 2 3 

Довжина вантажної їздки, км 39 25 16 

Технічна швидкість, км/год. 19 16 25 

Час навантаження-розвантаження 1 тони вантажу, год. 0,07 0,02 0,04 

Змінні витрати, грн./км: 

МАЗ-5551 0,5 0,7 0,65 

КрАЗ-256 Б1 0,7 0,85 0,8 

Постійні витрати, грн/год.: 

МАЗ-5551 10 12 14 

КрАЗ-256 Б1 18 20 24 

 

 



2.2 ПРИКЛАД ЗАВДАНЬ ДЛЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Освітня програма «Транспортні системи і логістика» 

 

1. Тестові питання 
1. ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА – ЦЕ? 

A. Адаптивна система зі зворотнім зв'язком, що виконує ті або інші логістичні 

функції, що складається з декількох підсистем і має зв'язок із зовнішнім середовищем 

B. Адаптивна система із прямим зв'язком, що виконує ті або інші логістичні 

функції, що складається з декількох підсистем і має зв'язок із зовнішнім середовищем 

C. Адаптивна система зі зворотнім зв'язком, що виконує ті або інші логістичні 

функції, що складається з декількох підсистем і не має зв'язку із зовнішнім середовищем 

 

2. ЛОГІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ – ЦЕ? 

A. Система поглядів на раціоналізацію господарської діяльності шляхом 

оптимізації потокових процесів 

B. Діяльність, направлена на підвищення прибутку 

C. Діяльність, направлена на зменшення витрат 

 

3. МАТЕРІАЛЬНИЙ ПОТІК – ЦЕ? 

A. Вантажі, деталі й товароматеріальні цінності й т. ін., розглянуті в процесі 

додання до них різних логістичних операцій, віднесених до тимчасового інтервалу 

B. Матеріальний ресурс і готова продукція 

C. Матеріальні цінності на підприємстві 

 

4. НАЙПРОСТІША СТРАТЕГІЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ? 

A. Середні витрати плюс прибуток 

B. Розрахунки ціни із забезпеченням цільового прибутку 

C. Розрахунки ціни із забезпеченням цільових витрат 

D. Цінності товарів, що відчувається 

E. Встановлення ціни на рівні поточних цін 

F. Встановлення ціни на основі закритих торгів 

 

5. КАНАЛ РОЗПОДІЛУ - ЦЕ? 

A. Сукупність фірм, які беруть участь у процесі передачі товару від виробника до 

споживача 

B. Сукупність фірм або окремих осіб, які приймають на себе або допомагають 

передати комусь іншому право власності на конкретний товар або послугу на шляху від 

виробника до споживача 

C. Сукупність рівнів, які утворюються будь-яким посередником виконуючим ту 

або іншу функцію розподілу 

 

6. ВКАЖІТЬ НЕВІРНУ ВІДПОВІДЬ. ДО ПОЧАТКОВО-КІНЦЕВИХ ОПЕРАЦІЙ 

ВІДНОСЯТЬСЯ ОПЕРАЦІЇ ПОВ’ЯЗАНІ З? 

A. Оформленням документів 

B. Подачею та прибиранням рухомого складу 

C. Навантажувально-розвантажувальними операціями в початковому та кінцевому 

пункті 

D. Санітарна обробка рухомого складу 

E. Формуванням та розформуванням рухомого складу в початковому, проміжному 

та кінцевому пунктах 

 

 



7. ЯКИЙ ПРОЦЕС ВІДБУВАЄТЬСЯ В ТОЧЦІ А? 

 
A. Поповнення запасів 

B. Замовлення чергової партії поставки 

C. Розрахунок розміру замовлення 

D. Нічого не відбувається 

 

8. ПРОПУСКНОЮ ЗДАТНІСТЮ ШЛЯХІВ СПОЛУЧЕННЯ НАЗИВАЄТЬСЯ? 

A. Перевезення максимальної кількості тон вантажу (або пасажирів), які можуть 

бути перевезені в розрахунковий період в залежності від наявності рухомого складу 

B. Мінімальна кількість рухомих одиниць, які можуть бути пропущені по даному 

об'єкту, в одиницю часу при даному технічному оснащенні і в умовах визначеної організації 

руху 

C. Максимальна кількість рухомих одиниць, які можуть бути пропущені по даному 

об'єкту, в одиницю часу при даному технічному оснащенні і в умовах визначеної організації 

руху 

D. Перевезення мінімальної кількості тон вантажу (або пасажирів), які можуть 

бути перевезені в розрахунковий період в залежності від наявності рухомого складу 

 

9. ВКАЖІТЬ, ЯКИЙ ІЗ ЗАЗНАЧЕНИХ ВИДІВ ЗМІШАНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

ПЕРЕДБАЧАЄ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НА ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЛАТФОРМАХ ВАНТАЖНИХ 

МОДУЛІВ (АВТОМОБІЛІ, ПРИЧЕПИ, НАПІВПРИЧЕПИ, ЗМІННІ КУЗОВИ)? 

A. Контейнерні перевезення 

B. Контрейлерні перевезення 

C. Термінальні перевезення 

D. Трейлерні перевезення 

 

10. ДО ФОРМАЛЬНОГО СКЛАДУ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ НЕ ВХОДИТЬ? 

A. Транспортні комунікації магістральних видів транспорту 

B. Об’єкти зовнішнього промислового транспорту 

C. Пункти взаємодії зовнішнього промислового транспорту з магістральними 

видами транспорту 

D. Технологічний промисловий транспорт 

 

 

 

 

 

 

 



2. Задача 
Визначити оптимальне значення розміру матеріалопотоку за умов, що наведені в 

таблиці. Постійні витрати дорівнюють 2000 грн. 

 

Таблиця 

Вихідні дані 

Варіант 1 

Матеріалопотік, од. 40 70 80 90 100 

Ціна одиниці матеріалопотоку, грн. 500 400 300 200 100 

Змінні витрати, грн. 3680 4320 5120 6240 7760 

Варіант 2 

Матеріалопотік, од. 20 40 60 80 100 

Ціна одиниці матеріалопотоку, грн. 200 160 120 80 40 

Змінні витрати, грн. 800 1360 1920 2480 3040 

Варіант 3 

Матеріалопотік, од. 10 30 50 70 90 

Ціна одиниці матеріалопотоку, грн. 250 200 150 100 50 

Змінні витрати, грн. 1800 3400 4800 6100 7400 

 

2.3 ПРИКЛАД ЗАВДАНЬ ДЛЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Освітня програма «Організація та безпека дорожнього руху» 

 

Білет 

1. Тестові питання 
1. Складність перехресть оцінюється з використанням п'ятибальної системи, до 

показник складності m  визначається за формулою де n0 ,nc ,nп — відповідно число 

конфліктних точок відхилення, злиття, перетинання.  

А. 1 3 5o c пm n n n       

Б. 1 5 7o c пm n n n       

В. 3,6 7,2 0,5o c пm n n n       

Г. 
 

5

o c пn n n
m

 
  

 

2. Розрахуйте значення зупиночного шляху автомобіля 
зупS  при швидкості 50 км/год, 

якщо значення гальмівного шляху становить г 12,4S м (час реакції водія прийняти 1 1t c ) 

А. 
зуп 26,3S м  

Б. 
зуп 62,4S м  

В. 
зуп 37,6S м  

Г. 
зуп 10,8S м  

 

 

 

 

 

 



3. Одним із принципів організації пофазного роз'їзду транспортних засобів на 

перехрестях є: 

А. Для зменшення кількості фаз допускається сполучати в одній фазі лівоповоротний 

потік, що конфліктує із зустрічним потоком прямого напрямку, якщо інтенсивність 

лівоповоротного потоку не перевищує 120 авт./год.  

Б. Для зменшення кількості фаз допускається сполучати в одній фазі потоки прямого 

напрямку, що перетинаються, якщо їх сумарна інтенсивність не перевищує 600 авт./год.  

В. Для збільшення кількості фаз допускається сполучати в одній фазі правоповоротні 

потік, що конфліктує із зустрічним потоком прямого напрямку, якщо інтенсивність 

правоповоротного потоку не перевищує 10 відсотків від потоку прямого напрямку.  

Г. Для зменшення кількості фаз допускається сполучати в одній фазі лівоповоротний 

та правоповоротний потоки, якщо їх сумарна інтенсивність перевищує 130 авт./год.  

 

4. Основними параметрами транспортного потоку є: 

А. інтенсивність, щільність, швидкість руху, склад транспортного потоку.  

Б. темп руху, експлуатаційна швидкість, технічна швидкість, часовий інтервал. 

В. швидкість сполучення, темп руху, склад транспортного потоку, затримки руху.  

Г. інтенсивність,  миттєва швидкість, темп руху, потік насичення. 

 

5. З міркувань ефективності та безпеки дорожнього руху допустима тривалість циклу 

світлофорного регулювання складає: 

А. Від 25 до 120 с. 

Б. Від 5 до 75 с. 

В. В залежності від складності перехрестя, але не більше 90 с. 

Г. В залежності від інтенсивності транспортних потоків, але не менше 45 с. 

 

6. За основною діаграмою транспортного потоку інтенсивність потоку N по мірі 

зростання щільності потоку q: 

А. Зростає від 0 до значення Nmax при q= qорt, після чого зменшується до 0 при q= qmax; 

Б. Постійно зростає від 0 до значення Nmax при q= qmax; 

В. Зменшується від значення Nmax при q=0 до значення Nmin при q= qорt, після чого 

знову збільшується до N = Nmax при q= qmax; 

Г. Зростає від 0 до значення Nmax при q= qорt, після чого залишається незмінним до 

значення q= qmax; 

 

7. Методика експериментального визначення потоку насичення смуги руху на 

перехресті передбачає: 

А. підрахунок кількості автомобілів, що перетнули стоп-лінію після включення 

дозволяючого сигналу з черги великої довжини;  

Б. підрахунок кількості автомобілів, що перетнули стоп-лінію після роз’їзду черги до 

моменту включення забороняючого сигналу; 

В. підрахунок кількості автомобілів, що зупинилися в черзі перед стоп-лінією 

протягом дії забороняючого сигналу;  

Г. підрахунок кількості автомобілів, що перетнули стоп-лінію після включення 

дозволяючого сигналу без врахування автомобілів, які зупинялися в черзі перед стоп-лінією; 

 

8. Визначення затримок транспортних засобів на регульованих перехрестях засновано 

на: 

А. порівнянні часу проїзду автомобіля через перехрестя з працюючою світлофорною 

сигналізацією з часом проїзду перехрестя у  вільних умовах (на зелений сигнал при малій 

інтенсивності); 



Б. порівнянні часу проїзду автомобіля через перехрестя при максимальній 

інтенсивності руху з часом проїзду перехрестя у  вільних умовах при малій інтенсивності; 

В. визначенні середньої тривалості простою автомобіля перед стоп-лінією на 

забороняючий сигнал; 

Г. підрахунку усередненого часу проїзду автомобіля по всіх напрямках при повністю 

насиченій фазі світлофорного регулювання.  

 

9. В залежності від мети дослідження розрізняють наступні види аналізу аварійності: 

А. кількісний; якісний; топографічний 

Б. абсолютний; відносний; мережевий 

В. макроаналіз; кількісний аналіз; аналіз конфліктних точок 

Г. державний; регіональний; відомчий; аналіз місць концентрації ДТП 

 

10. Пропускна спроможність смуги руху може бути визначена за залежністю ( дL  - 

динамічний габарит, м; 
аV  - швидкість потоку, км/год): 

А. 

д

а3600 V
N

L


  

Б. 
д

а

3600 L
N

V


  

В. 

д

а

1
3600N V

L

 
   

 
 

Г. 

д

2

а3,6 V
N

L


  

 

2. Задача 
Визначити гальмовий та зупиночний шлях автомобіля для різних умов. 

Автомобіль рухається із швидкістю V по дорозі із коефіцієнтом зчеплення φ та 

подовжнім ухилом і. 

Водій має час реакції tp. 

Гальмова система автомобіля характеризується коефіцієнтом ефективності 

гальмування Ке та часом спрацювання tс. 

Коефіцієнт опору качіння – f. 

Вихідні дані для рішення завдання 1.1 вибирають з табл. 1.1. 

Значення φ для різних умов приймають з табл. 1.2. 

Зробити висновки. 

 

Таблиця 1.1 - Вихідні дані для завдання 

V ,  км/год.. tp, с tс, с К е  f  і 

55 0,8 0,3 1,3 0,014 + 0,03 

 

Таблиця 1.2 - Значення коефіцієнтів зчеплення 

Вид покриття 

дороги 

Сухий 

асфальтобетон 

Мокрий 

асфальтобетон 

Суха ґрунтова дорога 

 

φ 0,75 0,40 0,55 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 - Схема для розрахунку довжини зупинного шляху: 

 

l1 – шлях, який проходить автомобіль за час реакції водія; 

l2 – гальмовий шлях;  

l3 – зазор безпеки;  

l4 – довжина автомобіля.  

 

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ 

 

Контроль знань та вмінь проводиться за екзаменаційними білетами. 

Екзаменаційні білети щорічно розглядаються та затверджуються випусковою 

кафедрою. Фахове вступне випробування проводиться у письмовій формі з 

використанням тестових технологій. Білет фахового вступного випробування 

містить 21 завдання двох рівнів складності з основних профілюючих дисциплін. 

Завдання першого рівня складності (з 1-го по 20-е завдання білета фахового 

вступного випробування) передбачають вибір вступником відповіді із наведених 

у білеті варіантів відповіді, з яких тільки один правильний. Завдання другого 

рівня складності передбачають розв’язування задачі. Правильний на думку 

вступника варіант відповіді на завдання першого та другого рівнів складності 

вступник позначає безпосередньо на бланку білета фахового вступного 

випробування. Фахове випробування проводиться шляхом перевірки 

теоретичних та практичних вмінь загальною тривалістю дві аудиторні годині. 

Кожна правильна відповідь та тестові питання оцінюється в 7 балів, де 

максимальна кількість балів складає 140 балів. Правильно розв’язана задача 

оцінюється максимально в 60 балів. 

Після перевірки розв’язання всіх завдань визначається сума нарахованих 

балів та виставляється оцінка за 200-бальною шкалою. При цьому, кількість 

балів фахового вступного випробування для вступу на навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб складає не менше 100 балів та 140 балів для 

вступу на навчання за державним замовленням. 
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