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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Програма розроблена на підставі Законів України «Про освіту» та «Про
вищу освіту», Положення про приймальну комісію вищого навчального
закладу, Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в
2018 році.
Мета фахового вступного випробування полягає у діагностиці рівня
теоретичних знань, практичних умінь та навичок абітурієнтів, необхідних для
опанування нормативних і варіативних дисциплін за програмою підготовки
фахівця ступеня магістр з транспортних технологій (залізничний транспорт).
Фахове

вступне

випробування

проводиться

в

письмовій

формі.

Тривалість тестування – 1 година (60 хвилин). Вступне випробування включає
тестові завдання з дисциплін фахового спрямування.
Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного
засвоєння дисциплін, передбачених навчальним планом підготовки фахівців
ступеня магістр з транспортних технологій (залізничний транспорт) абітурієнти
повинні:

мати

освітньо-кваліфікаційний

рівень

«бакалавр»,

володіти

здібностями до засвоєння знань, умінь і навичок в галузі природничонаукових, загальноекономічних

та конкретно-економічних наук;

вільно

володіти державною мовою.
Характеристика змісту програми. Програма містить теоретичні питання з
трьох дисциплін, які відображають окремі аспекти напряму підготовки та
інтегрує знання, передбачені програмою підготовки бакалаврів.
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ІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Пасажирські перевезення
Загальна характеристика пасажирських перевезень. Мета вивчення
дисципліни. Класифікація пасажирського транспорту. Терміни і визначення.
Сфери використання різних видів транспорту. Залізничні пасажирські
перевезення.

Особливості

дальнього

і

місцевого

пасажирського

руху.

Планування розмірів пасажирського руху. Поняття про графік і розклад руху.
Залізничні пасажирські перевезення. Класифікація пасажирських перевезень.
Особливості
пасажирського

дальнього
руху.

місцевого

Залізничні

перевезень.

пасажирські

Планування

перевезення.

розмірів

Особливості

приміського пасажирського руху. Розрахунки кількості поїздів в приміському
сполученні. Графіки руху поїздів в приміському сполученні. Залізничні
пасажирські перевезення. Технологія роботи пасажирської станції. Технологія
обробки поїздів на технічній станції. Автомобільні пасажирські перевезення.
Класифікація пасажирських перевезень. Перевезення пасажирів в дальньому
сполученні. Приміські пасажирські перевезення. Автомобільні пасажирські
перевезення. Перевезення пасажирів в містах автотранспортом. Міський
електротранспорт. Особливості роботи. Перспективи розвитку. Морські та
річкові

перевезення.

Перевезення

пасажирів

морським

та

річковим

транспортом. Загальні поняття та терміни. Особливості виконання перевезень
пасажирів на річковому та морському транспорті. Перспективи розвитку цих
видів транспорту. Круїзи та туристичні поїздки.
Вантажні перевезення
Порядок розробки і затвердження місячних планів перевезень у різних
видах залізничних сполучень. Порядок нарахування перевізної плати для
вагонних, контейнерних і контрейлерних відправок. Правила стягнення
перевізної плати у внутрішньодержавному і міжнародному сполученнях
«Збірника тарифів...», 2009 року. Функції накладної, дорожньої відомості та
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інших складових комплекту перевізних документів у внутрішньодержавному та
міжнародному сполученнях. Електронний перевізний документ. Порядок
укладання договорів про експлуатацію під’їзних колій і про подавання і
забирання вагонів. Цілі і порядок розроблення та затвердження ЄТП роботи
під’їзної колії і станції примикання. Види та зміст початкових операцій на
станціях відправлення вантажу в умовах впровадження інформаційних
технологій. Пломбування вагонів і контейнерів. Основні фізичні та хімічні
властивості вантажів та їх урахування при здійсненні перевезень. Умови та
ефективність перевезень вантажів транспортними пакетами. Класифікація
вантажних перевезень і видів сполучення на залізницях України. Основні
техніко-експлуатаційні характеристики вантажних вагонів. Основні об’ємномасові характеристики вантажів. Показники ефективності використання
вагонного парку за вантажопідйомністю, об’ємом та пробігом. Ваги та вагові
прилади на залізницях України. Інструкція про порядок застосування ЗВВТ на
залізничному транспорті. Визначення продуктивності та необхідної кількості
вагонних ваг. Законодавча і нормативна база перевезень небезпечних вантажів.
Місця загального і незагального користування на залізницях. Розрахунок
максимальної переробної спроможності вантажного фронту. Визначення
термінів доставки вантажів. Сили, що діють на вантаж при перевезенні.
Технічні умови навантаження і кріплення вантажів при перевезенні вантажів у
різних видах сполучень. Правила приймання негабаритних вантажів до
перевезення. Порядок визначення негабаритності вантажу при прийманні до
перевезення. Інструкція з перевезення негабаритних і великовагових вантажів
залізницями України. Умови перевезення негабаритних вантажів залізницями
України

та

СНД. Порядок

приймання

до

перевезення

вантажів,

не

передбачених Технічними умовами навантаження і кріплення вантажів. Види та
зміст кінцевих операцій, як складової частини перевезень вантажів. Порядок
виконання технологічних операцій, пов’язаних з прибуттям і видачею вантажів
з застосуванням інформаційних технологій. Види комерційних операцій, що
виконуються

на

шляху

перевезення

вантажів.

Техніко-економічне

обґрунтування ставок плати за користування вагонами і контейнерами. Правила
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перевезення наливних вантажів. Порядок повернення порожніх цистерн з-під
зливу нафтопродуктів. Знаки небезпеки при перевезенні небезпечних вантажів.
Порядок їх нанесення на рухомий склад. Особливості перевезення вантажів
залізницями України за участю морських і річкових портів, а також в
залізнично-поромному сполученні. Переваги контейнерних та пакетних
перевезень вантажів.
Залізничні станції та вузли
Схеми взаємного розміщення стрілочних переводів. Проміжна станція
двоколійної лінії з напівпоздовжнім розташуванням приймально-відправних
колій. Стрілочні вулиці, визначення, класифікація, умови застосування.
Дільничні станції поздовжнього типу на одноколійній лінії. Дільничні станції
напівпоздовжнього типу на одноколійній лінії. Дільничні станції поперечного
типу на одноколійній лінії. Дільничні станції поздовжнього типу на двоколійній
лінії. Дільничні станції напівпоздовжнього типу на двоколійній лінії. Дільничні
станції поперечного типу на двоколійній лінії. Дільничні станції з послідовним
розташуванням пасажирських пристроїв і парків для вантажного руху. Вузлові
дільничні

станції

поздовжнього

типу.

Вузлові

дільничні

станції

напівпоздовжнього типу. Вузлові дільничні станції поперечного типу. Вузлові
дільничні станції з внутрішнім розташуванням сортувального парку. Дільничні
станції з варіантами примикання під'їзних колій. Сортувальні пристрої на
дільничних станціях. Норми проектування профілів насувної і спускної частини
гірки. Класифікація сортувальних станцій. Одностороння сортувальна станція з
послідовним розташуванням парків. Одностороння сортувальна станція при
послідовному розташуванні парків з петльовим підходом для прийому поїздів з
не

переважаючого

направлення.

Призначення

пасажирських

станцій.

Пасажирська станція наскрізного типу. Класифікація пасажирських станцій.
Пасажирська станція тупикового типу. Пасажирські пристрої на станціях.
Пасажирська станція комбінованого типу. Норми проектування пасажирських
станцій у плані і профілі. Призначення пасажирської технічної станції.
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Пристрої на пасажирсько-технічних станціях. Схема пасажирської технічної
станції при послідовному розташуванні парків прийому, відправлення і
ремонтно-екіпірувальними пристроями (РЕД) і дати її аналіз.

Схема

пасажирської технічної станції при паралельному розташуванні парків прийому
і відправлення і РЕД. Вантажна станція тупикового типу з розташуванням
вантажного району (ВР) послідовно основним паркам. Вантажна станція
тупикового типу з розташуванням ВР паралельно основним паркам. Вантажна
станція наскрізного типу з паралельним розміщенням парків і вантажного
району. Вантажна станція наскрізного типу з послідовним розміщенням
сортувального парку і вантажного району. Схема спеціалізованої вантажної
станції по обслуговуванню баз вивантаження інертних мінерально-будівельних
матеріалів. Визначення залізничного вузла. Типи залізничних вузлів. Схеми
залізничного вузла з одної станції. Схема залізничного вузла хрестоподібного
типу. Схема залізничного вузла трикутного типу. Схема залізничного вузла
кільцевого типу. Норми проектування колійних розв'язок у плані та профілі.
Схема простішої колійної розв'язки.
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IV. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Оцінювання

рівня

підготовки,

тобто

знань

і

умінь

вступника,

відбувається на підставі наступних критеріїв:
1. Правильність відповіді;
2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;
3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.
Результати фахового вступного випробування оцінюються за 200бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною
шкалою.
Кожному абітурієнту пропонується надати відповіді на 8 обов’язкових
запитань, які охоплюють матеріал, висвітлений у змістовних модулях
навчальних дисциплін (див. розділ 2), по одному з кожного із змістовних
модулів, що містять змістовні модулі, які виносяться на державну атестацію
згідно освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра.
Кожна правильна відповідь на тестові завдання 1-8 оцінюється в 25 балів.
Таким чином, за умови правильної відповіді на всі 8 запитань білету студент
отримує 200 балів за 200-бальною шкалою оцінювання знань та практичних
умінь студентів.
Підсумкова оцінка менше 100 балів є недостатньою для участі у конкурсі
на зарахування.
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