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ПРОГРАМА 

ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

ДЛЯ ОСВ1ТНЬО-КВАЛ1Ф1КАЦ1ЙНОГО Р1ВНЯ ПЩГОТОВКИ БАКАЛАВРА 

Програма розроблена кафедрою «ТРАНСПОРТШ ТЕХНОЛОГИ». 

Випробування претендента для навчання за напрямом пщготовки - 6.070101 

«Транспорты технологи (за видами транспорту)» спещальност1 «Оргашзащя 1 

регулювання дорожнього руху» проводиться у форм1 вступних юшгив. Метод 

проведения юииту - ПИСЬМОВО. 

Мета проведения вступних юиита - перев1рка початкових теоретичиих 

знань 1 спроможнють претендента Тх використовувати при вир1шенш практичних 1 

виробничих ситуацш, визначення р1вня усвщомлеиия претендентом стану 

сучасних проблем у сфер1 транспортних технологи та його зд1бност1 до творчого 

ыдходу при розробщ практичних, фахових рекомендацш. 

Вар1анти комплексних завдань мютять в соб1 питания з п'яти дисциплш, а 

саме: 

1) техшчш засоби оргаызацп дорожнього руху; 

2) оргаызащя дорожнього руху; 

3) експертиза дорожньо-транспортних пригод; 

4) безпека дорожнього руху; 

5) правове регулювання дорожнього руху. 

Вар1анти завдань складаються з п'яти питань, як1 пов'язаы одыею метою та 

охоплюють повний курс пщготовки претендента на р1вень бакалавра за напрямом 

6.070101 «Транспорты технологи (за видами транспорту)» спещальност1 

«Оргаызащя 1 регулювання дорожнього руху». 

Змют завдань вщповщае вимогам до змюту та форми квал1ф1кацшних 

випробувань 1 дозволяе всеб1чно визначити р1вень теоретично!' та практично! 

пщготовки претендента. 



ПЕРЕЛ1К 

питань до фахових вступних випробувань для освгшьо-квал1фжащйного р1вня 

пщготовки бакалавра на баз1 повно! середиьо-техшчно'Т осв1ти за напрямом 

6.070101 «Транспортш технологи (за видами транспорту)» 

спещальност1 «Оргашзащя 1 регулювання дорожнього руху» 

ПИТАНИЯ 3 ДИСЦИПЛ1НИ 

«ТЕХШЧШ ЗАСОБИ ОРГАШЗАЦП' ДОРОЖНЬОГО РУХУ» 

1. Транспортш проблеми на сучасному еташ й шляхи Тх виршення. 

2. Класифжащя техшчних засоб1в оргашзацп дорожнього руху. 

3. Нормативна база в сфер1 використання техшчних засоб1в оргашзацп 

дорожнього руху. 

4. Класифжащя й призначення дорожшх знаюв. 

5. Типорозм1ри дорожшх знаюв 1 Тхне застосування. 

6. Основш принципи встановлення дорожшх знаюв. 

7. Повторения, дублювання й попередне встановлення дорожшх знаюв. 

8. Схеми й послщовнють розмщення дорожшх знаюв р1зних груп на однш опорь 

9. Розробка схеми дислокацп дорожн1х знаюв. 

10. Функцп й класифжащя дорожньо'Т розм1тки. 

11. Роздшення розм1ткою транспортних иотоюв протилежних напрямюв. 

12. Роздшення розм1ткою транспортних иотоюв, що рухаються в одному 

напрямку. 

13. Сигнали свгаюфор1в. 

14. Типи свшюфор1в 1 Тхне застосування. 

15. Призначення шшохщних огороджень. Правила застосування шшохщних 

огороджень на перегонах 1 перехрестях. 

16. Застосування техшчних засоб1в оргашзацп дорожнього руху на шшохщних 

переходах. 

17. Застосування техшчних засобш оргашзацп дорожнього руху на 

нерегульованих перехрестях 1 примиканнях вулиць. 
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18. Застосування техшчних засоб1в оргашзацп дорожнього руху на регульованих 

перехрестях 1 примиканнях вулиць. 

19. Застосування техшчних засоб1в оргашзацп дорожнього руху на 

горизонтальних кривих. 

20. Застосування техшчних засоб1в оргашзацп дорожнього руху на шдйомах 1 

спусках. 

21. Структура св1тлофорного циклу. 

22. Трьохфазне регулювання руху з видшеною шшохщною фазою. Схема 

пофазного роз'Тзду й циклограма роботи св1тлофорноТ сигнал1заци. 

23. Трьохфазне регулювання руху з видшеною фазою для л1воповоротного руху. 

Схема пофазного роз'Тзду й циклограма роботи св1тлофорно'Т сигнал1заци. 

24. Двофазне регулювання з розщепленою фазою. Методи розщеплення фази. 

Схема пофазного роз'Тзду й циклограма роботи свшюфорно'Т сигнал1зацп. 

25. Послщовнють проектування режиму св1тлофорного регулювання. Параметри 

для розрахунку режиму роботи свшюфорного регулювання. Методи Тх 

визначення. 

26. Розрахунок тривалост1 циклу й т основних такпв. 

27. Адаптивне керування св1тлофорною сигнал 1защею. 

28. Проектування програми координацп свгаюфорних об'ект1в. 

29. Чотирьохфазне регулювання руху. Схема пофазного роз'Тзду й циклограма 

роботи свгглофорноТ сигнал1заци. 

30. Розрахунок тривалосп иерех1дного 1нтервалу при проектуванш режиму 

роботи св!тлофорного об'екта. 

ПИТАНИЯ 3 ДИСЦИШПНИ 

«ОРГАН13АЦ1Я ДОРОЖНЬОГО РУХУ» 

1. Проанал1зувати вплив автомоб1л1заци на оргашзацио 1 регулювання 

дорожнього руху. 

2. Указати позитивш 1 негативш сторони автомоб1Л1заци суспшьства. 

3. Вказати основш напрямки шженерноТ д!яльност1 по оргашзацп дорожнього 
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руху. 

4. Визначити основш напрямки д1яльност1 ДА1 щодо оргашзацп дорожнього 

руху. 

5. Ощнка та анал1з иотенцшноТ небезпеки дшьниць вулично-дорожньо'Т мереж1 у 

конфлжтних точках. 

6. Надати характеристику транспортного потоку. 
8» 
7. Надати характеристику шшохщного потоку. 

8. Накреслити та проанал1зувати основну Д1аграму транспортного потоку. 

9. Накреслити основш типи геометричних схем вулично-дорожньо'Т мереж1 та 

дати оцшку Тх переваг 1 недолхюв. 

10. Проанаппзувати класифшацпо 1 характеристики метод1в дослщження 

дорожнього руху. 

11. Метод олопчний напрям подшу дорожнього руху в простор!. 

12. Проанал1зувати подш дорожнього руху в част 

13. Побудувати картограму транспортного потоку для перес1чення. 

14. Дати визначення дорожньо-транспортно'! пригоди 1 представити Тхню 

класифжащю. 

15. Пояснити сутшсть топограф1чного анал1зу дорожньо-транспортних пригод. 

16. Проанал1зувати втрати вщ дорожньо-транспортних пригод. 

17. Пояснити класифшацпо рухомого складу мюького транспорту. 

18. Представити класифшащю автомоб1льних дор1г УкраТни. 

19. Проанал1зувати переваги та недол1ки орган!заци одноб1чного дорожнього 

руху. 

20. Орган!зац1я дорожнього руху шшоход!в. 

21. Оргашзащя руху маршрутного мюького пасажирського транспорту. 

22. Проанал1зувати переваги та недолжи р1зних схем оргашзацп тимчасових 

автомобшьних стоянок. 

23. Оргашзащя руху в зимових умовах. 

24. Оргашзащя дорожнього руху через зал1зничний пере'Тзд. 
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ПИТАНИЯ 3 ДИСЦИПЛШИ 

«ЕКСПЕРТИЗА ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД» 

1. Поняття експертизи ДТП. 

2. Мета експертизи ДТП. 

3. Основна задача експертизи ДТП. 

4. Класифжащя ДТП. 

5. Фази ДТП. 

6. Види експертиз ДТП. 

7. Поняття службового розслщування та мета його проведения. 

8. Поняття судовоТ експертизи та мета и проведения. 

9. Перелж вихщних документов для проведения експертизи ДТП. 

10. Структура та зм1ст протоколу огляду мюця ДТП. 

11. Схема ДТП та загальш вимоги до ТТ складання. 

12. Етапи проведения експертизи ДТП. 

13. Параметри руху тшоход1в. 

14. Класифжащя наТзд1в на тшохода. 

15. ПОНЯТТЯ ВИДИМОСТ1 З МЮЦЯ ВОД1Я та и характеристики. 

16. Поняття оглядовост1 з М1сця вод1я та и характеристики. 

17. Анагпз можливост1 запоб1гаиия поб1жного наТзду на пгшохода застосуванням 

екстреного гальмування. 

18. Поняття коеф1Ц1енту удару для розрахунюв ншзд1в автомобшя на нерухому 

перешкоду. 

19. Характеристика вид1в з1ткнень автомобш1в. 

20. Визначення положения автомобЬпв у момент удару при зггкненш. 

21. Перелж вих1дних даних для експерта, що дозволяють визначити положения 

М1сця удару. 

22. Види маневр1в автомоб1ля 31 схемами траектор1й руху при Тх виконашп. 

23. Поняття коеф1ц1енту маневру та розрахунок його значень. 

24. Графгчне зображення основних положень теореми про збереження кшькост1 

руху у анал!31 З1ткнень автомобЫв. 



7 

25. Поняття поздовжнього й поперечного коеф1щента зчеплення дорожнього 

покриття та Тх застосування при анашз1 зтснення автомобшв. 

ПИТАНИЯ 3 ДИСЦИПЛ1НИ 

«БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ» 

1. Проблема безпеки руху й процес оргашзацп дорожнього руху. 

2. Системи «Водш - Автомобшь - Дорога - Навколишие середовище» 1 

«Дорожш умови - Транспортш потоки ». 

3. Типи керування по забезпеченню безпеки руху. 

4. Фактори, що впливають на припустиму швидюсть рухи й методи и визначення. 

5. Визначення швидкост1 руху одиночного автомобшя й коефщ1ент безпеки. 

6. Метод конфлштних ситуацш. 

7. Пропускна здатшеть смуг руху й коеф1щенти приведения штенсивносп руху. 

8. Р1вн1 завантаження й зручност1 руху. 

9. Метод вартюних коеф1ц1ент1в авар1йност1. 

10. Метод сезонних коеф1щент1в авар1йност1. 

11. Види конфлжтних точок перетинання в одному р1вн11 Тхне визначення. 

12. Дорожньо-транспортш вииадки. Визначення й оргашзащя Тхнього обл1ку. 

13. Анал1з дорожньо-транспортних випадюв. К1льк1сний метод. 

14. Яюсний анал1з дорожньо-транспортних випадк1в. 

15. Топограф1чний анал1з дорожньо-транспортних випадк1в. 

16. Картка облшу м1сця (дглянки) концентрацп дорожньо-транспортних випадюв. 

17. Обстеження мюця (дшянки) концентрацп дорожньо-транспортних випадюв. 

18. Видимють, и види й вплив на безпечну швидюсть руху. 

19. Розрахунок зупинного шляху. 

20. Дорожш умови й час реакцп вод1я. 

21.1нтенсившсть 1 основна дгаграма транспортного потоку. 
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ПИТАНИЯ 3 ДИСЦИПЛШИ 

«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ» 

1. Державне управлшня в сфер1 дорожнього руху. 

2. Правова основа функцюнування державно! системи забезпечення безпеки 

дорожнього руху. 

3. Учасники дорожнього руху, !х права та обов'язки. 
• 

4. Здшснення шдготовки водив транспортних засоб1в. 

5. Основш права вод1я транспортного засобу. 

6. Основш обов'язки вод1я транспортного засобу. 

7. Основш права 1 обов'язки тшохода. 

8. Основш права та обов'язки пасажир1в. 

9. Основш вимоги щодо буд1вництва, реконструкцп 1 ремонту автомобшьних 

дорш, вулиць 1 зал1зничних пере!зд1в. 

10. Основш вимоги до д1яльност1 власииюв автомобшьних дорш, вулиць 1 

зал1зничних пере!зд1в. 

11. Оргашзащя дорожнього руху на автомобшьних дорогах вщиовщно закону 

Украши «Про дорожнш рух». 

12. Допуск транспортних засоб1в до участ1 у дорожньому рус1. 

13. Основш правила ввезення транспортних засоб1в на територ1ю Украши. 

14. Порядок проведения реестрац1я транспортних засоб1в. 

15. Обл1к зареестрованих транспортних засоб1в. 

16. Порядок зняття з обл1ку транспортних засоб1в. 

17. Мета проведения державного техшчного огляду транспортних засоб1в. 

18. Порядок проведения державного техшчного огляду транспортних засоб1в. 

19. Пщстави для заборони експлуатаци транспортних засоб1в. 

20. Правила дорожнього руху, як норматив дорожнього руху. 

21. Завдання дорожньо-патрульно! служби Державтошспекци. 

22. Оргашзащя 1 здшснення контролю за несениям служби пращвниками 

дорожньо-патрульно! служби Державтошспекци по нагляду за дорожшм 

рухом. 
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23. Медичний огляд кандидата у води та водив транспортних засоб1в. 

24. Порядок проведения попереднього медичного огляду водив та кандидата у 

води транспорту. 

25. Оргашзащя медичио! допомоги потерпшим у дорожньо-транспортних 

пригодах. 

При складанш завдань для вступних випробувань претендента на осв1тньо-

квал1ф1кащйний р1вень бакалавра за напрямом пщготовки - 6.070101 

«Транспортш технологи (за видами транспорту)» спещальноеп «Оргашзащя 1 

регулювання дорожнього руху» враховаш вимоги освгтньо-професшно! програми 

(01Ш) 1 освггньо-квагпфжацшно! характеристики випускника вищого навчального 

закладу (ОКХ) з галуз1 знань - 0701 «Транспорт 1 транспортна шфраструктура» за 

напрямом пщготовки - 6.070101 «Транспортш технологи (за видами 

транспорту)», яю погоджено з Навчально-методичною комю1ею з «Транспорту 1 

транспортноУ шфраструктури» (28.02.2012 р.) та 1нститутом шновацшних 

технологш 1 змюту осв1ти (29.02.2012 р.), 1 вимоги дшчих навчальних програм за 

циклом дисциплш професшно! та практично! пщготовки.. Змют завдань 

вщповщае вимогам до змюту та форми квагпфшацшних випробувань 1 дозволяе 

визначити всеб1чно р1вень теоретично!' та практично! пщготовки претендента. 

Кафедрою розроблеш критерн оц1нки вщповщей на комплексн1 вступн1 

завдання, яю розглянуто 1 затверджено на засщанш навчально-методично! ком!сп 

факультету «Транспортн1 технологи». 

КРИТЕРП ОЩНКИ 

в1дповщей на комилексн1 завдання фахових вступних випробувань 

для осв1тньо-квал1ф1кац1Йного р1вня шдготовки бакалавра 

При перев1рц1 виконання комплексного завдання при юпшт вщповщ на 

кожне питания бшету виставляеться диференцшна оцгнка: 

«В1ДМ1ННО» - виставляеться, якщо при вщповщ! на питания претендент 
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виявив всеб1чи1, систематизоваш, глибою знания програмного матер1алу, умшня 

вшьно виконувати завдання, передбачеш програмою, знания основно!" 1 

знайомство з додатковою л1тературою, передбачених програмою на р1вш 

творчого використання. 

«ДОБРЕ» - виставляеться, якщо при вщповда на питания претендент 

виявив повне знания програмного матер1алу, уешшне виконання завдань 1 
* 

засвоення основно! л1тератури, передбачено!" програмою на р!вш аналопчного 

вщтворення. 

«ЗАДОВШЬНО» - виставляеться, якщо при вщповцц на питания 

претендент виявив повш знания основного програмного матер1алу, в обсяз1, що 

необхщний для подальшого навчання та роботи, здатнють упоратися з 

виконанням завдань, передбачених програмою на р1вш репродуктивного 

вщтворення. 

«НЕЗАДОВШЬНО» - виставляеться, якщо при вщповщ на питания 

претендент виявив серйозш пробши в знаниях основного матер1алу, допустив 

принципов! помилки при виконанш завдання на р1вш нижче репродуктивного 

вщтворення. 

Загальна ощнка за виконання комплексного завдання фахових вступних 

випробувань для оевгтньо-квагифшацшного р1вня пщготовки бакалавра на баз1 

повно'1 середньо-техн!чно1 оевгги за напрямом 6.070101 «Трансиортн1 технологи 

(за видами транспорту)» спещальност1 «Оргашзащя 1 регулювання дорожнього 

руху» виставляеться як сере дне арифметичне значения ощнок за кожне питания. 

Результата перев1рки знань претендента заносяться у «В1ДОМ1СТБ», що е 

офщшним документом й передаеться в експертну комю1ю ВНЗ для ощнки в 

цшому. 

Подано перелш науково!" та навчально! л!тератури, яка ироионуеться для 

п1дготовки до фахових вступних випробувань. 
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5. Буга П.Г. Организация пешеходного движения в городах : учебное 

пособие для вузов / П.Г. Буга, Ю.Д. Шелков. - М.: Высш. школа, 1980. - 232 с. 
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1. Безпека дорожнього руху. Свгатофори дорожит Загальш техшчш вимоги, 
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