
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступнику голови оргкомітету 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади,  

заступнику директора  

Інституту інноваційних  технологій і 

змісту освіти МОН України 

Літостанському В.В. 

Звіт про проведення  ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської  

олімпіади зі спеціальності 

«Транспортні системи» 

     

    Шановний Володимире Вікторовичу!    

 

 Згідно з наказом МОН України № 1820 від 23.12.2013 силами Академії 

було проведено Всеукраїнську студентську олімпіаду зі спеціальності 

«Транспортні системи» 2013/2014 навчального року. 

 Надсилаємо звіт про проведення олімпіади за встановленою формою. 
 

Додаток: 

 1. Наказ ректора ХНУМГ імені О. М. Бекетова про проведення ІІ етапу 

олімпіади – 1 прим.; 

2. Організація ІІ етапу Олімпіади( таблиця 1) – 1 прим.;  

3. Результати проведення ІІ етапу  Олімпіади (таблиця 2) – 1 прим.;  

4. Список та результати участі в Олімпіаді студентів від кожного ВНЗ 

(таблиця 3) – 1 прим.; 

5. Результати переможців ІІ етапу Олімпіади (таблиця 4) – 2 прим.;  

 6. Конкурсні завдання – 2 прим.; 

 7. Допоміжний матеріал; 

 

З повагою, 

проректор з наукової  

роботи, професор       В.Ф.Харченко 

  



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова 

Н А К А З 

м. Харків 

«______»______________ 2014 р.                  № 

Про проведення ІІ етапу  

Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності  

«Транспортні системи» 

 

 Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1820 від 23.12.2013 р. 

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова призначений 

базовим вищим навчальним закладом по проведенню ІІ етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності «Транспортні системи» 2013/2014 навчального року серед студентів 

технічних університетів. 

 Для проведення олімпіади 

 Н А К А З У Ю: 

 1. Провести олімпіаду у термін з 9 по 11 квітня 2014 року. 

 2. Створити оргкомітет у такому складі: 

 Голова оргкомітету – Харченко В.Ф., д-р техн. наук, професор, проректор з наукової 

роботи ХНУМГ; 

 Заступник голови – Сухонос М.К, д-р техн. наук, професор, начальник науково-

дослідного сектору ХНУМГ; 

 Заступник голови – Доля В.К., д-р техн. наук, професор, зав. кафедри транспортних 

систем і логістики ХНУМГ; 

 Відповідальний секретар оргкомітету - Давідіч Ю.О., д-р техн. наук, професор кафедри 

транспортних систем і логістики ХНУМГ. 

 Склад оргкомітету: 

 Золотов М.С., канд. техн. наук, професор, заступник начальника науково-дослідного 

сектору ХНУМГ; 

 Понкратов Д.П., канд. техн. наук, доцент кафедри транспортних систем і логістики 

ХНУМГ; 

 Великих Т.В., головний бухгалтер ХНУМГ; 

 Герасименко О.А., в. о. начальника відділу з організації та проведення студентських 

олімпіад, конкурсів різного спрямування та рівня ХНУМГ; 

 Кононенко О.Ф., провідний інженер відділу з організації та проведення студентських 

олімпіад, конкурсів різного спрямування та рівня ХНУМГ. 

 3. Створити конкурсну комісію у такому складі: 

 Голова журі – Сухонос М.К, д-р техн. наук, професор, начальник науково-дослідного 

сектору ХНУМГ; 

 Заступник голови – Понкратов Д.П., канд. техн. наук, доцент кафедри транспортних 

систем і логістики ХНУМГ. 

 Склад журі: 

 Афанасьєва І.А. – к.т.н., кафедри транспортних систем і логістики ХНУМГ; 

 Галкін А.С. – асистент кафедри транспортних систем і логістики ХНУМГ; 

 Гладковська О.О. - ст. викладач кафедри регіонального управління Національного 

університету водного господарства та природокористування (за згодою); 

 Трофимов О.В. - канд. фіз-мат. наук, доцент кафедри транспортних технологій Академії 

митної служби України (за згодою); 

 Нефедов М.А. - канд. техн. наук, доцент кафедри транспортних систем і логістики 

Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (за згодою); 



 Заверкін А.В. – канд. техн. наук, доцент кафедри транспортних систем 

Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля (за згодою); 

 Секретар журі – Старостіна О. Ю., провідний інженер відділу з організації та проведення 

студентських олімпіад, конкурсів різного спрямування та рівня  ХНУМГ. 

 4. Створити апеляційну комісію: 

 Голова апеляційної комісії – Малєєв О. І. – канд. техн. наук, доцент, проректор з 

керівництва та координації навчально-виховної роботи, навчально-методичного комплексу 

ХНУМГ; 

 Заступник голови комісії – Гуцол Т. Д., канд. техн. наук, доцент кафедри транспортних 

технологій Подільського державного аграрно-технічного університету (за згодою); 

 Склад комісії:  

 Санько Я.В. – канд. техн. наук, доцент кафедри транспортних систем і логістики 

ХНУМГ; 

 Ройко Ю.Я. - ст. викладач кафедри транспортних технологій Національного 

університету "Львівська політехніка" (за згодою). 

 5. Створити мандатну комісію: 

 Голова мандатної комісії – Пруненко Д.О., канд. екон. наук, доцент кафедри 

транспортних систем і логістики ХНУМГ; 

 Заступник голови комісії – Федорова Т.Ф., асистент кафедри транспортних систем і 

логістики ХНУМГ; 

 Склад комісії: 

 Москаленко О.В. – ст. лаборант кафедри транспортних систем і логістики ХНУМГ; 

 Гуріна О.О. – ст. лаборант кафедри транспортних систем і логістики ХНУМГ. 

 6. Конкурсній комісії керуватися у своїй роботі наказом Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України № 1820 від 23.12.2013 р.  

 7. Навчально-методичному відділу університету передбачити компенсацію робочого 

часу, витраченого науково-педагогічними працівниками університету на підготовку завдань для 

ІІ етапу Олімпіади на умовах погодинної оплати відповідно до обсягів виконаної роботи (до 50 

годин на весь колектив). 

 8. Участь науково-педагогічних працівників у перевірці завдань врахувати при 

плануванні їх навчального навантаження: перевірка завдання одного учасника - 0,33 години 

кожним науково-педагогічним працівником (не більше трьох працівників); робота 

відповідального секретаря оргкомітету - до 30 годин. 

 9. Оргкомітету забезпечити умови для проведення олімпіади та організації побуту й 

відпочинку учасників. 

 10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

  Ректор      В.М. Бабаєв 

 

Проект наказу вносить:     Погоджено: 

 

Начальник НДСу      Перший проректор 

  М.К. Сухонос                 Г.В. Стадник 

        Проректор з наукової роботи 

               В.Ф. Харченко 

        Начальник НМВ 

              Д. М. Рославцев 

        Головний бухгалтер 

              Т.В. Великих 

        Начальника ПФВ 

              Н.Л. Стряпкова 

        Провідний юрисконсульт 

              Н.В. Івасішина  



Організація II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 

  

Третій рік поспіль (з 2012 р.) Харківський національний університет 

міського господарства імені О. М. Бекетова є базовою організацією по 

проведенню II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної 

дисципліни «Транспортні системи». Наказом МОН України № 1820 від 

23.12.2013 р. Харківський національний університет міського господарства 

імені О. М. Бекетова був обраний  базовим вищим навчальним закладом для 

проведення у 2013/2014 навчальному році ІІ етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності "Транспортні системи", яка пройшла в період з 9 по 

11 квітня  2014 року.  

Олімпіада  проводилася у два тури.  

1-й тур – тестування, вирішення задач (4 задачі); 

2-й тур – вирішення комплексного завдання. 

В Олімпіаді брали участь студенти 3,4,5 курсів, які на час проведення 

олімпіади навчаються у технічних та політехнічних вищих навчальних 

закладах України 

Після закінчення олімпіади, кожен рік, проводився ретельний аналіз 

організації проведення олімпіади та визначення можливостей для 

удосконалення. З використання набутого досвіду проведення олімпіад, в 

цьому році, було впроваджені наступні аспекти:  

1. Тести, задачі та комплексне завдання олімпіади представлялось 

учасниками у електронному вигляді на комп’ютері.  

2. Учасники олімпіади отримали «сертифікати за участь в олімпіаді».  

3. Використовувалась нова удосконалена система шифрування робіт та 

учасників олімпіади, яка виключала отримання членами журі, оргкомітету, 

мандатної та апеляційної комісій інформації про виконавців робіт під час їх 

перевірки та протягом проведення олімпіади в цілому. Дана система 

шифрування отримала підтримку представників навчальних закладів, які 

брали участь у олімпіаді. 



Таблиця 1 

 
 

Організація ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 

зі спеціальності «Транспортні системи» проведеної 9.04-11.04.2014 року 

на базі Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова  
 

 

Хід проведення 

Олімпіади 

Перелік заходів Олімпіади Форми проведення Олімпіади (організаційні аспекти) 

1. Реєстрації учасників. 

2. Нарада оргкомітету 

3. І етап олімпіади. 

4. Перерва. 

5. ІІ етап олімпіади. 

6. Організаційна перерва. 

7. Підведення підсумків олімпіади, 

оголошення результатів. 

 

1. Підготовка та видання наказу про 

проведення І етапу олімпіади. 

2. Підготовка та видання наказу про 

проведення ІІ етапу олімпіади. 

3. Робота по залученню до складу журі 

фахівців ВНЗ України. 

4. Підготовка конкурсних завдань другого 

етапу І та ІІ турів олімпіади. 

5. Підготовка програми проведення олімпіади 

та додаткових матеріалів.  

6. Реєстрація учасників. 

7. Розміщення іногородніх учасників та 

викладачів у готельному комплексі 

Універсітету. 

8. Підготовка дипломів І,ІІ, ІІІ ступеню для 

нагородження переможців олімпіади. 

9. Від’їзд іногородніх учасників.  

 

 



Склад журі № 

з/п 

Прізвище, ім’я та по батькові  

 

Повне найменування вищого навчального закладу, 

посада та науковий ступінь 

Голова журі 1 Сухонос Марія Костянтинівна 

Харківський національний університет міського 

господарства імені О. М. Бекетова, канд. техн. наук, 

доцент, начальник науково-дослідного сектора 

Заступник голови 

журі 
2 Понкратов Денис Павлович 

Харківський національний університет міського 

господарства імені О. М. Бекетова, канд. техн. наук, 

доцент кафедри транспортних систем і логістики 

Склад журі: 3 Афанасьєва Іветта Анатоліївна 

Харківський національний університет міського 

господарства імені О. М. Бекетова, асистент кафедри 

транспортних систем і логістики 

 4 Галкін Андрій Сергійович 

Харківський національний університет міського 

господарства імені О. М. Бекетова, асистент кафедри 

транспортних систем і логістики 

 5 Гладковська Олена Олексіївна 

Національний університет водного господарства і 

природокористування,  

ст. викладач кафедри регіонального управління 

 6 Трофимов Олександр Володимирович 
Академія митної служби України, канд. фіз-мат. наук, 

доцент кафедри транспортних технологій 

 

7 Нефьодов Микола Анатолійович 

Національний автомобільно-дорожній університет, 

канд. техн. наук, доцент кафедри транспортних систем і 

логістики 

 

8 Заверкін Андрій Володимирович 

Східноукраїнський національний університет ім. 

Володимира Даля, 

канд. техн. наук, доцент кафедри транспортних систем 

Голова апеляційної 

комісії 
1 Малєєв Олександр Іванович 

Харківський національний університет міського 

господарства імені О. М. Бекетова, 

канд. техн. наук, доцент, проректор з керівництва та 

координації навчально-виховної роботи, навчально-

методичного комплексу універсітету 

Заступник голови 

комісії 
2 Гуцол Тарас Дмитрович  

Подільський державний аграрно-технічний університет, 

канд. техн. наук, доцент кафедри транспортних 

технологій  

 



Склад апеляційної 

комісії 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я та по батькові 

 

Повне найменування вищого навчального закладу, 

посада та науковий ступінь 

Склад комісії 3 Санько Ярослав Володимирович 

Харківський національний університет міського 

господарства імені О. М. Бекетова, канд. техн. наук, 

доцент кафедри транспортних систем і логістики 

 
4 Ройко Юрій Ярославович 

Національний університет "Львівська політехніка", ст. 

викладач кафедри транспортних технологій  

Зауваження по роботі 

журі 

Претензій до оргкомітету і журі з питань організації та проведення олімпіади як за формою, так і за змістом завдань  

не було ні з боку учасників олімпіади, ні з боку викладачів – представників інших вищих навчальних закладів. 

Робота апеляційної 

комісії 

Претензій до оргкомітету і журі з питань організації та проведення олімпіади як за формою, так і за змістом завдань  

не було ні з боку учасників олімпіади, ні з боку викладачів – представників інших вищих навчальних закладів. 

Новації в організації та 

проведенні 

1. Тести, задачі та завдання всіх 2-х турів олімпіади представлялись учасникам у електронному вигляді на комп’ютері, для 

чого було використано сучасний комп’ютерний клас.  

2. Вперше учасники олімпіади отримали «сертифікати за участь в олімпіаді». Що було позитивно відзначено 

представниками всіх навчальних закладів, які брали участь у олімпіаді. 

3. Використовувалась нова удосконалена система шифрування робіт та учасників олімпіади, яка виключала отримання 

членами журі, оргкомітету, мандатної та апеляційної комісій інформації про виконавців робіт під час їх перевірки та 

протягом проведення олімпіади в цілому. Дана система шифрування отримала підтримку представників навчальних 

закладів, які брали участь у олімпіаді. 

Пропозиції щодо 

поліпшення організації 

та проведення 

Олімпіади 

Нагороджувати грамотами МОН України викладачів, студенти яких посіли І,ІІ,ІІІ місця за підсумками ІІ етапу 

Всеукраїнських студентських олімпіад. 

 

Голова оргкомітету 

проректор з наукової роботи 

       _________________            В.Ф.Харченко 

        (підпис)      (прізвище, ініціали, звання) 

  

Голова журі 

начальник науково- 

дослідного сектору 

       _________________            М.К.Сухонос  

        (підпис)      (прізвище, ініціали, звання) 



Таблиця 2 
 

 

Результати проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 

зі спеціальності «Транспортні системи» проведеної 9.04-11.04.2014 року 

на базі Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова 

 

Конкурсні завдання 

Олімпіади 

Розділ, тема  
(з якого взято 

завдання) 

Кількість 

студентів 

Аналіз типових помилок 

студентів, перелік розділів, тем, 

недостатньо засвоєних студентами всього  
(що 

виконували 

завдання) 

з них 

зробили 

помилки 

1 2 3 4 5 

Тестові завдання 

1. Своєчасність доставки вантажів 

характеризується? (1 бал) 

Вантажні 

перевезення 

44 31 Недостатня підготовка з дисципліни 

«Вантажні перевезення», недостатні 

знання вимог до перевезення 

2. Собівартість вантажних перевезень 

відноситься до? (1 бал) 

Вантажні 

перевезення 

44 18 Недостатня підготовка з дисципліни 

«Вантажні перевезення», недостатні 

знання транспортних витрат 

3. Вимогами масовості вантажних перевезень 

є? (1 бал) 

Вантажні 

перевезення 

44 23 Недостатня підготовка з дисципліни 

«Вантажні перевезення», недостатні 

вимог до перевезення 

4. Транспортний процес починається з? (1 

бал) 

Вантажні 

перевезення 

44 19 Недостатня підготовка з дисципліни 

«Вантажні перевезення», недостатні 

знання транспортного процесу 

5. На кільцевому маршруті транспорті засоби 

рухаються? (1 бал) 

Вантажні 

перевезення 

44 16 Недостатня підготовка з дисципліни 

«Вантажні перевезення», недостатні 

знання про види маршрутів 
 



1 2 3 4 5 

6. Коефіцієнт статичного використання 

вантажопідйомності є? (1 бал) 

Вантажні 

перевезення 

44 16 Недостатня підготовка з дисципліни 

«Вантажні перевезення», недостатні 

знання про показники роботи 

транспорту 

7. Якої моделі дослідження операцій не 

існує? (1 бал) 

Дослідження 

операцій в 

транспортних 

системах 

44 43 Недостатня підготовка з дисципліни 

«Дослідження операцій в 

транспортних системах», недостатні 

базові знання 

8. Резерв часу події є? (1 бал) Дослідження 

операцій в 

транспортних 

системах 

44 36 Недостатня підготовка з дисципліни 

«Дослідження операцій в 

транспортних системах», недостатні 

знання про сітьові графіки 

9. В задачі розподілу капіталовкладень 

критерій оптимізації визначається? (1 бал) 

Дослідження 

операцій в 

транспортних 

системах 

44 37 Недостатня підготовка з дисципліни 

«Дослідження операцій в 

транспортних системах», недостатні 

базові знання 

10. Детерміновані задачі це? (1 бал) Дослідження 

операцій в 

транспортних 

системах 

44 29 Недостатня підготовка з дисципліни 

«Дослідження операцій в 

транспортних системах», недостатні 

знання про транспортні термінали 

11. Ознакою оптимальності при рішенні 

задач на максимум симплексним методом є? 

(1 бал) 

Дослідження 

операцій в 

транспортних 

системах 

44 27 Недостатня підготовка з дисципліни 

«Дослідження операцій в 

транспортних системах», недостатні 

знання про симплекс метод 

12. Рішення задачі комівояжера, за 

допомогою алгоритму Літтла передбачає? (1 

бал) 

Дослідження 

операцій в 

транспортних 

системах 

44 34 Недостатня підготовка з дисципліни 

«Дослідження операцій в 

транспортних системах», недостатні 

знання про алгоритму Літтла 
 



1 2 3 4 5 

13. Де і коли була створена перша в світі 

лінія метрополітену? (1 бал) 

Загальний курс 

транспорту 

44 28 Недостатня підготовка з дисципліни 

«Загальний курс транспорту», 

недостатні знання про місткіший 

пасажирський транспорт 

14. Вагони з високими бортами і без даху 

називаються? (1 бал) 

Загальний курс 

транспорту 

44 20 Недостатня підготовка з дисципліни 

«Загальний курс транспорту», 

недостатні знання про типи вагонів 

15. На напрямку з розрахунковою 

інтенсивністю руху 2000 автомобілів на добу 

необхідно передбачити будівництво 

автомобільної дороги якої категорії? (1 бал) 

Загальний курс 

транспорту 

44 34 Недостатня підготовка з дисципліни 

«Загальний курс транспорту», 

неправильне уявлення про сітьові 

моделі 

16. Автодороги 5-ї категорії відносяться до? 

(1 бал) 

Загальний курс 

транспорту 

44 23 Недостатня підготовка з дисципліни 

«Загальний курс транспорту», 

неправильне уявлення про шляхи 

сполучення 

17. Довжина шляхів сполучення що припадає 

на 1 тис км2 площі країни називається? (1 

бал) 

Загальний курс 

транспорту 

44 22 Недостатня підготовка з дисципліни 

«Загальний курс транспорту», 

неправильне уявлення про 

показники роботи країни 

18. Відношення фактичного обсягу 

перевезення вантажу за їздку до номінальній 

вантажопідйомності  – це? (1 бал) 

Загальний курс 

транспорту 

44 17 Недостатня підготовка з дисципліни 

«Загальний курс транспорту», 

недостатні знання про показники 

роботи транспорту 

19. Надійність гальм, шин, фар відноситься 

до? (1 бал) 

Загальний курс 

транспорту 

44 34 Недостатня підготовка з дисципліни 

«Загальний курс транспорту», 

неправильне уявлення про 

автомобільні характеристики 

безпеки 
 



1 2 3 4 5 

20. Що таке критерій? (1 бал) Основи теорії 

систем і 

управління 

44 23 Недостатня підготовка з дисципліни 

«Основи теорії систем і управління», 

неправильне уявлення про критерії 

21. Що таке показник? (1 бал) Основи теорії 

систем і 

управління 

44 22 Недостатня підготовка з дисципліни 

«Основи теорії систем і управління», 

неправильне уявлення про показники 

22. Який має вид матриця найкоротших 

відстаней? (1 бал) 

Основи теорії 

транспортних 

процесів і 

систем 

44 22 Недостатня підготовка з дисципліни 

«Основи теорії транспортних 

процесів і систем», недостатні 

знання про показники транспортної 

мережі 

23. Що таке транспортний вузол 

топологічної схеми району дислокації 

дослідження? (1 бал) 

Основи теорії 

транспортних 

процесів і 

систем 

44 29 Недостатня підготовка з дисципліни 

«Основи теорії транспортних 

процесів і систем», недостатні 

знання про транспортний вузол 

24. Гравітаційну модель використовують 

для? (1 бал) 

Основи теорії 

систем і 

управління 

44 27 Недостатня підготовка з дисципліни 

«Основи теорії систем і управління», 

недостатні знання про гравітаційну 

модель 

25. У чому полягає суть контрейлерних 

перевезень? (1 бал) 

Взаємодія видів 

транспорту 

44 20 Недостатня підготовка з дисципліни 

«Взаємодія видів транспорту», не 

правильне уявлення про суть 

контейнерних перевезень 

26. Взаємодією залізничного і 

автомобільного видів транспорту є? (1 бал) 

Взаємодія видів 

транспорту 

44 14 Недостатня підготовка з дисципліни 

«Взаємодія видів транспорту», не 

правильне уявлення про взаємодію 

залізничного і автомобільного 

транспорту 
 



1 2 3 4 5 

27. За умовами обігу засоби пакетування 

класифікуються? (1 бал) 

Взаємодія видів 

транспорту 

44 26 Недостатня підготовка з дисципліни 

«Взаємодія видів транспорту», 

недостатні знання про транспортну 

тару 

28. Єдиний технологічний процес є? (1 бал) Взаємодія видів 

транспорту 

44 16 Недостатня підготовка з дисципліни 

«Взаємодія видів транспорту», 

недостатні базові знання  

29. Взаємодією залізничного і морського 

видів транспорту є? (1 бал) 

Взаємодія видів 

транспорту 

44 28 Недостатня підготовка з дисципліни 

«Взаємодія видів транспорту», 

недостатні базові знання 

30. Основною вимогою до потужності 

технічних пристроїв взаємодії видів 

транспорту є? (1 бал) 

Взаємодія видів 

транспорту 

44 24 Недостатня підготовка з дисципліни 

«Взаємодія видів транспорту», 

знання про навантажувально-

розвантаження механізми 

31. Системи масового обслуговування з 

дискретним часом характеризуються? (1 бал) 

Взаємодія видів 

транспорту 

44 24 Недостатня підготовка з дисципліни 

«Взаємодія видів транспорту», 

недостатні знання про дискретні 

системи 

32. Інтенсивність вхідного та вихідного 

потоків відноситься? (1 бал) 

Вантажні 

перевезення 

44 30 Недостатня підготовка з дисципліни 

«Вантажні перевезення», недостатні 

знання про показники інтенсивності 

33. Умови роботи системи масового 

обслуговування відносяться? (1 бал) 

Дослідження 

операцій в 

транспортних 

системах 

44 39 Недостатня підготовка з дисципліни 

«Дослідження операцій», недостатні 

знання про системи масового 

обслуговування 

34. Критичним називається? (1 бал) Основи теорії 

транспортних 

процесів і 

систем 

44 26 Недостатня підготовка з дисципліни 

«Дослідження операцій», недостатні 

знання про теорію систем 



 

1 2 3 4 5 

35. Організація транспортного процесу, що 

базується на попередньо розробленій 

раціональній технології взаємодії 

транспортних підприємств, відправників 

вантажу і вантажоодержувачів, називається? 

(1 бал) 

Вантажні 

перевезення 

44 32 Недостатня підготовка з дисципліни 

«Вантажні перевезення», недостатні 

знання про організацію 

транспортного процесу  

36. Яка система організації роботи водіїв при 

магістральних перевезеннях вантажів 

характеризується тим, що автомобіль 

протягом усього маршруту ведуть два водії? 

(1 бал) 

Вантажні 

перевезення 

44 29 Недостатня підготовка з дисципліни 

«Вантажні перевезення», недостатні 

знання про графіки роботи водіїв 

37. Щільність транспортної мережі 

визначають як відношення? (1 бал) 

Основи теорії 

транспортних 

процесів і 

систем 

44 28 Недостатня підготовка з дисципліни 

«Основи теорії транспортних 

процесів і систем», недостатні 

знання про транспортну мережу 

38. Який з перерахованих показників 

характеризує число кілометрів маршрутів, 

що приходяться в середньому на один 

кілометр довжини транспорт. мережі? (1 бал) 

Основи теорії 

транспортних 

процесів і 

систем 

44 27 Недостатня підготовка з дисципліни 

«Основи теорії транспортних 

процесів і систем», недостатні 

знання про транспортну мережу 

37. Щільність транспортної мережі 

визначають як відношення? (1 бал) 

Основи теорії 

транспортних 

процесів і 

систем 

44 28 Недостатня підготовка з дисципліни 

«Основи теорії транспортних 

процесів і систем», недостатні 

знання про транспортну мережу 
 



1 2 3 4 5 

38. Який з перерахованих показників 

характеризує число кілометрів маршрутів, 

що приходяться в середньому на один 

кілометр довжини транспортної мережі? (1 

бал) 

Основи теорії 

транспортних 

процесів і 

систем 

44 27 Недостатня підготовка з дисципліни 

«Основи теорії транспортних 

процесів і систем», недостатні 

знання про показники транспортну 

мережу 

39 Оберіть вірну відповідь. При зростанні 

дальності пересування коефіцієнт 

користування транспортом? (1 бал) 

Основи теорії 

транспортних 

процесів і 

систем 

44 27 Недостатня підготовка з дисципліни 

«Основи теорії транспортних 

процесів і систем», недостатні 

знання про закономірності 

функціонування транспортної 

мережі 

40. Імовірність вибору населенням 

пересування з району i у район j називають? 

(1 бал) 

Основи теорії 

транспортних 

процесів і 

систем 

44 32 

 

Недостатня підготовка з дисципліни 

«Основи теорії транспортних 

процесів і систем», недостатні 

знання про транспортну мережу 

Конкурсні задачі 

1. Розрахувати коефіцієнт пересадності.   

(5 балів) 

Основи теорії 

транспортних 

процесів і 

систем 

44 25 Недостатня підготовка з дисципліни 

«Основи теорії транспортних 

процесів і систем», не знають як 

розрахувати коефіцієнт пересадності 

2. Розрахувати транспорту роботу для міста. 

(10 балів) 

Основи теорії 

транспортних 

процесів і 

систем 

44 11 Недостатня підготовка з дисципліни 

«Основи теорії транспортних 

процесів і систем», не знають як 

розрахувати транспортну роботу для 

міста 
 

 



1 2 3 4 5 

3. Розрахувати добову продуктивність 

транспортного засобу при перевезені 

навалочних вантажів на маятниковому 

маршруті зі зворотнім порожнім пробігом 

(10 балів) 

Вантажні 

перевезення 

44 30 Недостатня підготовка з дисципліни 

«Вантажні перевезення», не знають як 

розрахувати добову продуктивність 

автомобіля 

4. Визначити найкоротшу відстань між 

вузлами А та Д транспортної мережі 

методом потенціалів (15 балів) 

Дослідження 

операцій в 

транспортних 

системах 

44 41 Недостатня підготовка з дисципліни 

«Дослідження операцій в 

транспортних системах», не знають як 

розраховується сітьовий графік 

Комплексна задача 

Вирішити задачу раціонального розподілу 

перевезень між різними видами транспорт  

( 20 балів) 

Взаємодія видів 

транспорту, 

Дослідження 

операцій 

44 27 Недостатня підготовка з дисципліни 

«Дослідження операцій в 

транспортних системах» та «Взаємодії 

видів транспорту», не знають як 

вирішується транспортна задача 

Аналіз підготовки студентів, які брали 

участь в Олімпіаді 

Аналіз підсумків олімпіади показує не достатньо високий рівень підготовки 

учасників, а також суттєву різницю між знаннями студентів з різних 

дисциплін. Недоліки виявилися у підготовці вирішення прикладних 

транспортних задач. 

Примітка: Слід зауважити наступне:вирішення комплексної задачі складалося з п’яти окремих етапів, кожен з 

яких мав свою кількість балі – 3, 8, 5, 2, 2 відповідно. Більшість студентів правильно вирішили перший, другий, 

третій етапи.  
 

Голова оргкомітету 

проректор з наукової роботи       _________________            В.Ф.Харченко 

        (підпис)      (прізвище, ініціали, звання) 

Голова журі начальник науково- 

дослідного сектору                                _________________            М.К.Сухонос  

        (підпис)      (прізвище, ініціали, звання) 



Таблиця 3 

 

Список та результати участі в олімпіаді студентів (від кожного вищого навчального закладу) 

зі спеціальності "Транспортні системи" проведеної 9.04-11.04.2014 року 

на базі Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова 

 

Повна назва 

вищого 

навчального 

закладу 

Прізвище, ім’я та по-батькові 

студента 

(згідно паспортних даних) 

Курс Факультет Місце Бал 

1 2 3 4 5 6 

1. Автомобільно-

дорожній інститут 

державного вищого 

навчального закладу 

"Донецький 

національний 

технічний 

університет" 

Насонкін Дмитро Олексійович 5 Транспортних технологій 17-18 39 

Герцовський Олександр Едуардович 4 Транспортних технологій 28-29 21 

Мохненко Роман Андрійович 4 Транспортних технологій 28 25 

 Всього студентів: 3    

2. Донецька академія 

автомобільного 

транспорту 

1. Скубченко Олексій Іванович 5 Транспортних технологій 13-14 43  

2. Шатохін Олександр Юрійович 4 Транспортних технологій 25-26  25 

3. Загній Роман Олегович 4 Транспортних технологій 23 33 

 

 



1 2 3 4 5 6 

2. Донецька академія 

автомобільного 

транспорту 

4. Зінченко Микола Вікторович 4 Транспортних технологій 31 19 

5. Стач Тетяна Сергіївна 4 Транспортних технологій 33 17 

6. Садовщиков Максим 

Станіславович 
4 Транспортних технологій 36 15 

 Всього студентів: 6    

3. Академія митної 

служби України  

1. Жураховский Владлен 

Віталійович 
4 

Інформаційних і транспортних 

систем та технологій 
13-14 43 

2. Єрмолаєв Олександр Євгенович 4 
Інформаційних і транспортних 

систем та технологій 
9 52 

3. Романенко Євген Михайлович 4 
Інформаційних і транспортних 

систем та технологій 
12 47 

4. Юзбашян Тігран Рубенович 4 
Інформаційних і транспортних 

систем та технологій 
4 64 

 Всього студентів: 4    

4. Східноукраїнський 

національний 

університет ім. 

В.Даля 

1. Ушакова Дар’я Дмитрівна 4 Транспорту і логістики 33 17 

2. Хомутянський Олексій Петрович 4 Транспорту і логістики 20 37 

3. Кіберева Катерина В’ячеславна 4 Транспорту і логістики 27 23 

4. Галянський Денис 

Володимирович  
4 Транспорту і логістики 38 13 

5. Ульяшова Ірина Геннадіївна  4 Транспорту і логістики 38 13 

6. Скребцова Катерина Вікторівна 4 Транспорту і логістики 30 20 

 Всього студентів: 6    
 



1 2 3 4 5 6 

5 Харківський 

національний 

університет міського 

господарства імені 

О. М. Бекетова 

1. Казюк Наталя Дмитрівна  5 Менеджменту 7 54 

2. Тараненко Оксана Михайлівна 5 Менеджменту 17-18 39 

3. Жукова Анастасія Володимирівна 5 Менеджменту 1 83 

4. Зарубіна Марія Юріївна 5 Менеджменту 6 56 

5. Борисовська Ольга Михайлівна 5 Менеджменту 25-26 25 

6. Колеснікова Вікторія Олексіївна 54 Менеджменту 22 34 

 Всього студентів: 6    

6. Харківський 

національний 

автомобільно-

дорожній університет 

1. Дашилова Дарія Євгенівна 4 Транспортних систем 11 49 

2. Ворвуль Юлія Володимирівна 4 Транспортних систем 21 36 

3. Авласович Лілія В’ячеславова  4 Транспортних систем 5 61 

4. Дахно Максим Сергійович 4 Транспортних систем 2 76 

5. Ємець Марина Анатоліївна 4 Транспортних систем 16 41 

6. Носко Дар’я Олександрівна  4 Транспортних систем 8 53 

7. Хвастова Світлана Сергіївна 4 Транспортних систем 38 19 

8. Мамантова Ольга Олександрівна 4 Транспортних систем 51 10 

 Всього студентів: 8    
 

 

 



1 2 3 4 5 6 

7. Національний 

університет водного 

господарства і 

природо-

користування 

1. Процюк Зоя Борисівна 4 
Навчально-науковий 

автодорожній інститут 
35 16 

2. Агадишева Тетяна Іванівна 5 
Навчально-науковий 

автодорожній інститут 
35 16 

3. Токарець Сергій Анатолійович  4 
Навчально-науковий 

автодорожній інститут 
38 13 

 Всього студентів: 3    

8. Національний 

транспортний 

університет  

1. Мотрич  Євгеній  Сергійович 5 
Транспортних та інформаційних 

технологій 
40 11 

2. Одинцова Катерина Юріївна 4 
Транспортних та інформаційних 

технологій 
37 14 

3. Козак Ірина Олегівна 4 
Транспортних та інформаційних 

технологій 
31 19 

 Всього студентів: 3    

9. Національна 

металургійна 

академія України 

1. Власовець Віктор В’ячеславович 3 Механіко-машинобудівельний 30 20 

2. Псарьов Андрій Ігорович 4 
Механіко-машинобудівельний 

39 12 

 Всього студентів: 2     
 

 

 

 

 

 



 

1 2 3 4 5 6 

10. Запорізький 

національний 

технічний 

університет 

1. Левкун Наталія Михайлівна 5 Транспортний 0 0 

2. Тіщенко Ксенія Іванівна 5 Транспортний 0 0 

3. Карпенко Наталія Сергіївна 5 
Транспортний 

0 0 

 Всього студентів: 3    

Всього вищих навчальних закладів, що брали участь в олімпіаді:  10 

Загальна кількість студентів, що брали участь в олімпіаді:             44 
 

 

 

 

 

 

Голова оргкомітету 

проректор з наукової роботи 

       _________________            В.Ф.Харченко 

        (підпис)      (прізвище, ініціали, звання) 

  

Голова журі 

начальник науково- 

дослідного сектору 

       _________________            М.К.Сухонос  

        (підпис)      (прізвище, ініціали, звання) 

 



 

 

 

Таблиця 4 

 

Результати переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Транспортні системи"  

проведеної 9.04-11.04.2014 року 

на базі Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова 

 

Місце Прізвище, ім’я та по батькові 

студента  

 

Повна назва вищого навчального закладу Бали % від 

максималь-

ної кількості 

балів 

Місце в 

групово-

му заліку 

Перше 1. Жукова Анастасія Володимирівна Харківський національний університет 

міського господарства імені О. М. Бекетова 

83 83 1 

Друге 1. Дахно Максим Сергійович Харківський національний автомобільно-

дорожній університет 

76 76 2 

2. Карпенко Наталія Сергіївна Запорізький національний технічний 

університет 

66 66 2 

Третє 1. Юзбашян Тігран Рубенович Академії митної служби України м. 

Дніпропетровськ 

64 64 3 

 

 
 

Голова оргкомітету 

проректор з наукової роботи  _________________            В.Ф.Харченко 

        (підпис)      (прізвище, ініціали, звання) 

Голова журі начальник науково- 

дослідного сектору                   _________________            М.К.Сухонос  

        (підпис)      (прізвище, ініціали, звання)               М.П. 



ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ  

до ІІ-го етапу Всеукраїнської олімпіади 

зі спеціальності "Транспортні системи" 

(за вірну відповідь на кожне тестове завдання нараховується 1 бал) 

 

1. Своєчасність доставки вантажів характеризується: 

 А. Часом знаходження вантажу на маршруті; 

 Б. Задоволенням вимог на перевезення у відповідності до потреб; 

 В. Необхідністю обґрунтування вибору спеціалізованого транспорту;  

 Г. Трудовими витратами на перевезення. 

  

2. Собівартість вантажних перевезень відноситься до: 

 А. Показників ефективності організації транспортного процесу; 

 Б. Показників якості транспортного процесу; 

 В. Показників своєчасності транспортного процесу; 

 Г. Показників управління транспортного процесу. 

 

3. Вимогами масовості вантажних перевезень є: 

 А. Перевезення великих партій вантажу в зворотному напрямку; 

 Б. Перевезення великих партій вантажу в прямому напрямку; 

 В. Перевезення великих партій однорідного вантажу; 

 Г. Перевезення великих партій неоднорідного вантажу. 

  

4. Транспортний процес починається з: 

 А. Місця виробництва продукції; 

 Б. Місця зберігання продукції; 

 В. Місця заготівлі продукції; 

 Г. Місця призначення продукції. 

 

5. На кільцевому маршруті транспорті засоби рухаються: 

 А. По розімкнутому контуру; 

 Б. По замкнутому контуру; 

 В. По перерваному контуру;  



 Г. По сумісному контуру. 

 

6. Коефіцієнт статичного використання вантажопідємності є: 

 А. Відношення маси вантажу перевезеного за одну їздку до номінальної 

вантажопідємності транспортного засобу; 

 Б. Відношення маси вантажу перевезеного за дві їздки до номінальної 

вантажопідємності транспортного засобу; 

 В. Відношення маси вантажу перевезеного за три їздки до номінальної 

вантажопідємності транспортного засобу;  

 Г. Відношення маси вантажу перевезеного за день до номінальної 

вантажопідємності транспортного засобу. 

   

7. Якої моделі дослідження операцій не існує: 

 А. Управління запасами; 

Б. Масового обслуговування; 

В. Заміни; 

Г. Оптимізації. 

  

8. Резерв часу події є: 

А. Інтервал часу між раннім і пізнім термінами початку роботи; 

Б. Різниця пізнього та раннього термінів завершення події; 

В. Запас часу, на який можна збільшити тривалість роботи; 

Г. Незалежний запас часу роботи. 

  

9. В задачі розподілу капіталовкладень критерій оптимізації 

визначається: 

А. Рівнянням Белмана; 

Б. Рівнянням Гауса; 

В. Рівнянням Жоргена; 

Г. Рівнянням Ньюмана. 

10. Детерміновані задачі це: 



А. Задачі, при яких вважається, що кожна стратегія, котра обирається 

містить випадкові елементи; 

Б. Задачі, при яких вважається, що кожна стратегія, котра обирається 

керівником, призводить до єдиного заздалегідь відомого результату; 

В. Задачі, при яких вважається, що кожна стратегія, котра обирається 

містить стохастичні елементи; 

Г. Задачі, при яких вважається, що кожна стратегія, котра обирається 

керівником, призводить до безлічі заздалегідь відомих результатів. 

  

11. Ознакою оптимальності при рішенні задач на максимум 

симплексним методом є: 

А. Відсутність позитивних значень у цільовій функції; 

Б. Відсутність від'ємних значень у цільовій функції; 

В. Наявність нулів у цільовій функції; 

Г. Відсутність нулів у цільовій функції. 

  

12. Рішення задачі комівояжера, за допомогою алгоритму Літтла 

передбачає: 

А. Визначення базисних змінних; 

Б. Заміна базисних змінних на небазисні; 

В. Знаходження на графі гамільтонового контуру мінімальної довжини; 

Г. Знаходження параметрів сітьового графіка. 

 

13. Де і коли була створена перша в світі лінія метрополітену? 

А. У Нью-Йоркі 1846 р.; 

Б. У Лондоні 1863 р.; 

В. У Токіо 1897 р.; 

Г. У Москві 1935 р. 

 

  

 

 



14. Вагони з високими бортами і без даху називаються: 

А. Платформами; 

Б. Напіввагонами; 

В. Багажні; 

Д. Вагові. 

  

15. На напрямку з розрахунковою інтенсивністю руху 2000 

автомобілів на добу необхідно передбачити будівництво автомобільної 

дороги якої категорії: 

А. 1; 

Б. 2; 

В. 3; 

Г. 4. 

 

16. Автодороги 5-ї категорії відносяться до: 

А. Магістральних; 

Б. Внутрішньодержавних; 

В. Міських; 

Г. Сільських. 

 

17. Довжина шляхів сполучення що припадає на 1 тис км2 площі 

країни називається: 

А. Густиною транспортної мережі; 

Б. Щільністю транспортної мережі; 

В. Пропускною здатністю транспортної мережі; 

Г. Провізною здатністю транспортної мережі. 

 

18. Відношення фактичного обсягу перевезення вантажу за їздку до 

номінальній вантажопідйомності  – це 

А. Середньодобовий пробіг; 

Б. Коефіцієнт використання вантажопідйомності; 



В. Коефіцієнт використання парку; 

Г. Коефіцієнт використання пробігу. 

 

19. Надійність гальм, шин, фар відноситься до: 

А. Активної безпеки; 

Б. Пасивної безпеки; 

В. Технічної безпеки; 

Г. Дорожньої безпеки. 

 

20. Що таке критерій? 

А. Критерій – це властивість передбачувати характеристики та інші 

показники з точки зору поставленої мети; 

Б. Критерій – це показник до якого потрібно прагнути; 

В. Критерій – це ознака, що дозволяє класифікувати процеси, 

характеристики та інше на гарні й погані з точки зору поставленої мети. 

 

21. Що таке показник? 

А. Це кількісне вираження ознаки; 

Б. Це якісне вираження ознаки; 

В. Це критерій до якого потрібно прагнути. 

 

22. Який має вид матриця найкоротших відстаней? 

А. Вид координатного графіку; 

Б. Вид епюр з позначенням відстаней між пунктами відправлення і 

прибуття на транспортній мережі; 

В. Вид таблиці з позначенням відстаней між пунктами відправлення і 

прибуття. 

 

23. Що таке транспортний вузол топологічної схеми району 

дислокації дослідження? 

А. Це елемент опису транспортної мережі місць тяжіння транспорту; 



Б. Це елемент опису транспортної мережі, що використовується для 

опису перетинань магістралей і не має ємкісних характеристик; 

В. Це елемент опису транспортної мережі, що використовується для 

опису. 

 

24. Гравітаційну модель використовують для … 

А. Визначення матриці найкоротших відстаней на транспортній мережі; 

Б. Визначення шляхів реалізації кореспонденцій; 

В. Визначення матриці кореспонденцій; 

Г. Визначення ємності транспортних районів по відправленню і 

прибуттю. 

 

25. У чому полягає суть контрейлерних перевезень: 

А. Перевезення автомобільних причепів і напівпричепів у водному 

повідомленні; 

Б. Перевезення автомобільних причепів і напівпричепів у повітряному 

сполученні; 

В. Перевезення автомобільних причепів і напівпричепів на залізницях. 

 

26. Взаємодією залізничного і автомобільного видів транспорту є: 

А. Ліхтерні перевезення; 

Б Трейлерні перевезення; 

В. Поромні перевезення. 

 

27. За умовами обігу засоби пакетування класифікуються: 

А. Універсальні й спеціальні; 

Б. Багатооборотні й одноразові; 

В. Несучі й скріпляючи. 

 

 

 



28. Єдиний технологічний процес є: 

А. Формою технологічної взаємодії різних видів транспорту; 

Б. Формою централізованого завозу-вивозу вантажів; 

В. Формою оптимального рівня завантаження навантажувально-

розвантажувальних механізмів. 

 

29. Взаємодією залізничного і морського видів транспорту є: 

А. Ліхтерні перевезення; 

Б. Трейлерні перевезення; 

В. Поромні перевезення. 

 

30. Основною вимогою до потужності технічних пристроїв взаємодії 

видів транспорту є: 

А. Відповідність пропускних і перероблювальних спроможностей 

заданий розміром роботи; 

Б. Імовірність безвідмовної роботи; 

В. Безперервність роботи окремих учасників транспортної системи. 

 

31. Системи масового обслуговування з дискретним часом 

характеризуються: 

А. Необмеженим інтервалом часу між прибуттям вимог на 

обслуговування; 

Б. Фіксованою величиною часу між прибуттям вимог на обслуговування; 

В. Необмеженою кількістю джерел вимог обслуговування; 

Г. Фіксованою кількістю джерел вимог обслуговування. 

 

32. Інтенсивність вхідного та вихідного потоків відноситься: 

А. До характеристик систем масового обслуговування; 

Б. До параметрів систем масового обслуговування; 

В. До критеріїв систем масового обслуговування;  

Г. До факторів систем масового обслуговування. 



33. Умови роботи системи масового обслуговування відносяться: 

А. До характеристик систем масового обслуговування; 

Б. До параметрів систем масового обслуговування; 

В. До критеріїв систем масового обслуговування;  

Г. До факторів систем масового обслуговування. 

 

34. Критичним називається: 

А. Необмежений шлях; 

Б. Частково обмежений шлях; 

В. Частково обмежений шлях, що має найменшу тривалість; 

Г. Повний шлях, що має найменшу тривалість. 

 

35. Організація транспортного процесу, що базується на попередньо 

розробленій раціональній технології взаємодії транспортних підприємств, 

відправників вантажу і вантажоодержувачів, називається... 

А. Транспортно-технологічною системою; 

Б. Єдиним технологічним процесом; 

В. Схемою переміщення вантажів; 

Г. Термінальною системою перевезення вантажів. 

 

36. Яка система організації роботи водіїв при магістральних 

перевезеннях вантажів характеризується тим, що автомобіль протягом 

усього маршруту ведуть два водії? 

А. Турна їзда; 

Б. Змінна їзда; 

В. Система тягових пліч; 

Г. Одиночна їзда. 

 

37. Щільність транспортної мережі визначають як відношення... 

А. Довжини вуличних проїздів, обслугованих лініями транспортної 

мережі, до селитебної площі міста; 



Б. Довжини експлуатаційних ліній міської транспортної мережі в 

одноколійному вираженні до довжини вуличних проїздів, що обслуговуються 

транспортною мережею; 

В. Довжини вуличних проїздів, що обслуговуються лініями транспортної 

мережі, до загальної довжини міської вулично-дорожньої мережі; 

Г. Середньої довжини маршруту до загальної довжини транспортної 

мережі. 

 

38. Який з перерахованих показників характеризує число кілометрів 

маршрутів, що приходяться в середньому на один кілометр довжини 

транспортної мережі?  

А. Коефіцієнт охоплення мережі; 

Б. Коефіцієнт пересадності; 

В. Маршрутний коефіцієнт; 

Г. Щільність транспортної мережі. 

 

39. Оберіть вірну відповідь. При зростанні дальності пересування 

коефіцієнт користування транспортом...  

А. Зростає; 

Б. Знижується; 

В. Не змінюється; 

Г. Прагне до свого мінімального значення. 

 

40. Імовірність вибору населенням пересування з району i у район j 

називають... 

А. Труднощами пересування. 

Б. Функцією тяжіння. 

В. Диференціальним законом розселення. 

Г. Інтегральним законом розселення.  



КОНКУРСНІ ЗАДАЧІ 

до ІІ-го етапу Всеукраїнської олімпіади  

зі спеціальності  

"Транспортні системи" 

 
Задача 1 (5 балів) 

 

Розрахувати коефіцієнт пересадності.  

 Вихідні дані:  

- маршрутна рухомість складає 200 од. рік.; 

- мережна рухомість складає 125 од. рік. 

 

Задача 2 (10 балів) 

 

Розрахувати транспорту роботу для міста. 

 Вихідні дані:  

- прогнозне значення чисельності населення в місті складає 25 тис. чол.; 

- мережна рухомість складає 15 од. рік.; 

- транспортна робота на маршруті складає 20 тис.пас.км.рік.; 

- обсяг перевезень на маршруті складає 4000 пас.рік. 

 

Задача 3 (10 балів) 

 

Розрахувати добову продуктивність транспортного засобу при 

перевезені навалочних вантажів на маятниковому маршруті зі зворотнім 

порожнім пробігом за наступними даними:  

- номінальна вантажопідйомність – 13000 кг; 

- середня технічна швидкість – 30 км/год.; 

- загальний пробіг за оберт – 40 км; 

- загальний нульовий пробіг – 5 км; 

- коефіцієнт використання вантажопідйомності – 0,80; 

- середній час навантаження-розвантаження транспортного засобу – 

54хв.; 



- час на маршруті – 9,2 год. 

Відповідь округляти до сотих. 

 

 

Задача 4 ( 15 балів) 

 

Визначити найкоротшу відстань між вузлами А та Д транспортної 

мережі методом потенціалів. 
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КОМПЛЕКСНА ЗАДАЧА 

до ІІ-го етапу Всеукраїнської олімпіади  

зі спеціальності "Транспортні системи" 

 

Вирішити задачу раціонального розподілу перевезень між різними видами 

транспорту: 

 

1. Вирішити транспортну задачу закріплення причалів за пунктами 

видобування піску розподільчим методом лінійного програмування та 

отримати оптимальне рішення. Критерієм оптимальності обрати вартість 

перевезення. В якості відповіді навести загальну вартість перевезень (3 

бали). 

2. Вирішити транспортну задачу закріплення споживачів за причалами 

розподільчим методом лінійного програмування та отримати оптимальне 

рішення. Критерієм оптимальності обрати вартість перевезення. В якості 

відповіді навести загальну вартість перевезень (8 балів). 

3. Скласти план перевезень вантажів за кожним напрямком, за прикладом: 

 

 

 

 

Правильну відповідь відобразити графічно (5 балів). 

4. Згідно до складеного плану перевезень розрахувати загальну транспортну 

роботу (2 бали). 

5. Згідно п.1 і п.2 розрахувати загальні витрати на перевезення вантажу (2 

бали). 

 

Вихідні дані 

Є два пункти видобування  піску (рис. 1) Д1 потужністю – 270 т та Д2 – 

220 т. Доставка піску здійснюється річним транспортом до трьох причалів – А1, 

А2, А3, де є можливою перевалка з річного на автомобільний транспорт 

потужністю 220 т, 150 т та 120 т відповідно. Схема перевезення вантажу 

наведена на рис. 1. Відстані від пунктів видобування  до причалів та від 

Обсяг 

перевезень

Qj 

Обсяг 

перевезень

Qi 
Пункт 

видобування 

піску Дn 

Споживачі 

піску Бк 

Річні 

причали 

Am 



причалів до споживачів наведені у табл. 1. Собівартість перевезень 

автомобільним транспортом: А1-10 грн/ткм; А2 – 8 грн/ткм; А3 – 6 грн/ткм.  

Собівартість перевезень річним транспортом за течією – 2 грн/ткм, проти 

течії – 3 грн/ткм. Обсяг потреби споживачів: Б1 – 100 т; Б2 – 80 т; Б3 – 40 т; Б4 – 

90 т; Б5 – 60 т; Б6 – 70 т; Б7 – 50 т. Відповіді записати в «бланк відповідей» 

 

Таблиця 1 – Відстані від річних причалів до споживачів піску 

Річний порт 

Споживачі 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 

А1 7,8 13,0 5,2 14,3 11,7 11,7 14,3 

А2 9,1 16,9 3,9 7,8 9,1 7,8 18,2 

А3 13,0 18,2 7,8 14,3 5,2 6,5 18,2 

 

 
Умовні позначення: Д1 , Д2 – пункти видобування  піску; 

      А1, А2, А3 – річні причали; 

      Б1 …Б7 – споживачі піску. 

Рисунок 1– Схема дислокації учасників транспортного процесу  
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900 Нарада оргкомітету (Читальна зала №1 бібліотеки) 
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