
1. Код. ФПС. 05. 
2. Назва. Взаємодія видів транспорту. 
3. Тип. Нормативна. 
4. Рівень вищої освіти. 1. 
5. Рік навчання. 4. 
6. Семестр. 8. 
7. Кількість кредитів ЄКТС. 6. 
8. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.Швець М.Д., канд. техн. наук, доцент. 
9. Результати навчання: Формування у студентів системи знань щодо: основних показників 
роботи різних видів транспорту, характеристики форм взаємодії між ними, технологічного 
процесу виконання робіт різними видами транспорту; розрахунку пропускної здатності 
елементів будь-якої транспортної мережі, організації черговості виконання робіт різними 
видами транспорту в транспортному вузлі, застосовування оптимізаційних моделей в 
транспортному процесі. 
10. Форми організації занять:навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 
контрольні заходи.  
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  
«Вища математика», «Комп’ютерна техніка та програмування», «Теорія ймовірності і 
математична статистика», «Фізика», «Основи теорії систем і управління», «Загальний курс 
транспорту»,«Дослідження операцій в транспортних системах», «Інформаційні системи і 
технології», «Основи теорії транспортних процесів і систем», «Вантажні перевезення», 
«Організація вантажних перевезень», «Пасажирські перевезення», Організація пасажирських 
перевезень», «Організація та технологія вантажних робіт на транспорті», «Транспортне 
право», «Основи економіки транспорту» та інші дисципліни, що безпосередньо формують 
компетенції фахівця відповідної спеціальності. 
12. Зміст: Поняття взаємодії видів транспорту. Характеристика елементів транспортної 
мережі. Організація взаємодії видів транспорту. Оцінка взаємодії транспортних мереж і вузлів. 
Організація технічної, технологічної, економічної, правової, інформаційної взаємодії видів 
транспорту.  Розробка технологічного процесу доставки вантажів. Безперевантажні 
сполучення. Характеристика централізованих перевезень вантажів. Єдиний технологічний 
процес та його характеристика. Процеси взаємодії в транспортних вузлах. Методи організації 
різних варіантів перевезень. Методи і задачі оптимізації роботи різних видів транспорту. 
Оперативне управління транспортним процесом. Моделі управління роботою транспортних 
вузлів.  Контроль за технологічним процесом. 
13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Н.В.Правдин., В.Я.Негрей. Взаимодействие различных видов транспорта в узлах. Минск.: 
«Высшая школа» 1983, - 247 с. 
2. Коцюк О. Я. Взаємодія видів транспорту: Навчальний посібник. – К.: УТУ, 1999. – 107с. 
3. Н. В. Правдин, В.Я. Негрей, В.А. Подкопаев. Взаимодействие различных видов транспорта 
(примеры и расчеты). Под ред. Н. В. Правдина. Москва. Транспорт. – 1989 г. 
4.Б.И. Шафиркин. Единая транспортная система СССР и взаимодействие различных видов 
транспорта. Москва. «Высшая школа». 1983. – 190 с. 
5. Аксенов И.Я. Единая транспортная система. Учебник. – М: Высшая школа, 1991. – 472 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 38 год. лекцій, 38 год. 
практичних занять, 104 год. самостійної роботи. Разом - 180 год. 
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, використання 
мультимедійних засобів.          
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
- поточний контроль (60 балів): тестування, опитування; 
- підсумковий контроль (40 балів) -  іспит тестовий в кінці семестру. 
16. Мова навчання.Українська. 
Завідувач кафедри транспортних технологій 
і технічного сервісу, к.т.н., доцент                                                                        М.Є. Кристопчук 

Розробник: 
к.т.н., доцент                                                                                                             М.Д. Швець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Index. ФПС. 05. 

2. Tittle. Interaction of different types to transport. 

3. Type. Normative. 

4. The level of higher education. 1.  

5. Second year of study. 4. 

6. Fourth semester. 8. 

7. The number of ECTS credits. 6. 

8. Full name of Lecturer, degree, position. M.D. Shvets, PhD. Sc. sciences. 

9. Content: Concept of co-operation of types of transport.Description of elements of a transport 

network.Organization of co-operation of types of transport.Estimation of co-operation of transport 

networks and knots.Organization of technical, technological, economic, legal, informative co-operation 

of types of transport.Development of technological process of delivery of loads.Without shifting of 

connection.Description of the centralized transportations of loads.Only technological process and his 

description. Processes of co-operation are in transport knots. Methods of organization of different 

variants.Methods and tasks of optimization of work of different types of transport.Operative transport 

process control. Case work of transport knots frames. Control is after a technological process. 

10. Language of studies. Ukrainian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


