
1.Код. ФПС.04. 

2. Назва. Пасажирські перевезення. 

3. Тип. Нормативна.  

4. Рівень вищої освіти. 1. 

5. Рік навчання. 3.  

6. Семестр. 6. 

7. Кількість кредитів ЄКТС. 5,0.  

8. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Кристопчук М.Є., канд. техн. наук, доцент.  

9. Результати навчання: Здобуття знань та забезпечення фахових компетентностей щодо 

організації перевезень пасажирів в різних сполученнях; вибирати вид,  марку, тип транспортних 

засобів; встановлювати графіки праці водіїв; знаходити рішення оптимізації параметрів 

транспортних систем.  

10. Форми організації занять:навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи.  

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  
«Основи теорії транспортних процесів і систем», «Транспортні засоби», «Загальний курс 

транспорту», «Інфраструктура транспорту» та інші дисципліни, що безпосередньо формують 

компетенції фахівця відповідного напряму підготовки.  

12. Зміст: Експлуатаційні показники пасажирських перевезень. Рухливість населення. 

Закономірності формування потоків пасажирів. Пасажиропотоки та методи їх вивчення. 

Показники маршрутних перевезень пасажирів. Вартісна оцінка складових часу транспортного 

процесу перевезень пасажирів. Моделювання функціонування маршрутної мережі міської 

пасажирської транспортної системи. Моделювання роботи транспортних засобів на 

маршрутах міського пасажирського транспорту. Рухомий склад для здійснення пасажирських 

перевезень. Якість та безпека транспортного обслуговування пасажирів. 

13. Рекомендовані навчальні видання:   
1. Доля В.К. Пасажирські перевезення : підручник / В.К. Доля. – Харків: Видавництво «Форт», 

2011. – 504 с. 

2. Кристопчук М.Є. Приміські пасажирські перевезення: навчальний посібник / М.Є. Кристопчук, 

О.О. Лобашов. – Х.: НТМТ, 2012. – 224с. 

3. Пассажирские автомобильные перевозки : В.А. Гудков, Л.Б. Миротин, А.В. Вельможин. М.: 

Горячая линия – телеком, 2006. - 448 с. 

4. Спирин И.В. Организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками : учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / И. В. Спирин. 5 e изд., перераб.  М. : 

Издательский центр «Академия», 2010. - 400 с. 

5. Яновський П.О. Пасажирські перевезення: Навчальний посібник. – Київ.: НАУ, 2008.- 469 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 30 год. лекцій, 30 год. 

практичних занять, 120 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.Є. Кристопчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Index.ФП. 04. 

2.Tittle. Passenger transportation. 

3. Type.Normative. 

4. The level of higher education. 1.  

5. Second year of study. 3. 

6. Fourth semester.6. 

7. The number of ECTS credits. 5,0. 

8. Full name of Lecturer, degree, position. M. E. Krystopchuk , PhD. Sc. sciences. 

9. Content: Operating performance of passenger traffic. The mobility of the population. Patterns of 

formation flow of passengers. Passenger traffic and methods of their study. Indicators route passenger 

traffic. Valuation time components of passenger transport process. Modeling route network operation of 

public passenger transport system. Simulation of vehicles on public passenger transport routes. Rolling 

stock to perform passenger traffic. Quality and safety of transport services to passengers. 

10. Language of studies. Ukrainian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


