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ВСТУП 

 

Практичні роботи з навчальної дисципліни «Автомобільні перевезення» 

виконують відповідно до робочої навчальної програми зі спеціальності 274 – 

«Автомобільний транспорт» і графіка навчального процесу. Виконання 

практичних робіт спрямоване на закріплення теоретичних знань студентів і 

відпрацювання навичок з розрахунку технічно-експлуатаційних показників 

роботи та визначення кількості рухомого складу під час перевезення вантажів і 

пасажирів. 

Під час виконання практичних робіт відпрацьовується методика 

розв’язання таких завдань: 

- визначення обсягу перевезень вантажів, вантажообігу та побудова епюр 

вантажопотоків; 

- розрахунок показників використання і продуктивності рухомого складу; 

- визначення техніко-експлуатаційних показників роботи і кількості 

рухомого складу під час руху на маятникових і кільцевих маршрутах; 

- організація переміщення рухомого складу під час магістральних 

перевезень вантажу; 

- визначення транспортної рухливості населення, пасажиропотоків і 

кількості автобусів, необхідних для перевезення пасажирів у містах; 

Кожна практична робота складається з трьох частин: теоретичної, 

розв’язання типової задачі та варіантів завдань для визначення необхідних 

показників роботи рухомого складу. 

Перед виконанням кожної роботи студент повинен ознайомитися з цими 

методичними вказівками, вивчити за конспектом лекцій і рекомендованою 

літературою теоретичні матеріали, що стосуються теми роботи. 

На практичному занятті спочатку розглядають теоретичну частину роботи 

методом опитування студентів, співбесіди або роз’яснення виниклих питань. 

Потім вивчають методику розв’язання типової задачі та роз’яснюють виниклі 

питання на конкретних прикладах. Після цього студенти виконують завдання за 
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варіантами, оформлюють роботу та подають викладачеві на перевірку. Захист 

роботи відбувається методом опитування студентів за контрольними 

питаннями, поданими у кінці кожної практичної роботи. Можливий захист 

практичних занять методом тестування в електронній системі онлайн навчання  

в мережі Інтернет за посиланням www.krnu.org. Роботи не приймаються у 

студентів, які виявили незадовільні знання теоретичного матеріалу або 

неправильно виконали розрахунки. 

Студенти, які пропустили практичне заняття без поважної причини, 

виконують і захищають практичні роботи на консультаціях за графіком, що 

оприлюднюється на кафедрі. 

Практичні роботи виконують в окремому зошиті в клітинку або на 

аркушах паперу форматом А4 (210х297 мм) рукописним способом темними 

чорнилами (пастою) чорного або синього кольору. Текст може розміщуватися з 

обох сторін аркуша і повинен бути чітким, розбірливим, стиснутим у 

викладанні та зрозумілим. Аркуш А4 повинен мати на сторінках з текстом 

рамку встановленого розміру і кутовий штамп згідно з ГОСТ 2.104-68 для 

основного напису на першій сторінці – 40х185 мм, на наступних – 15х185 мм. 

У верхній частині першої сторінки зазначають номер практичної роботи та 

назву теми. Застосовані умовні позначення параметрів і коефіцієнтів повинні 

бути пояснені текстом у прийнятих формулюваннях. Схеми і графіки слід 

наводити у міру появи посилань на них у тексті. Скорочення слів у тексті 

недопустиме, окрім установлених ГОСТ 2.316-68. Усі розрахунки потрібно 

подавати з формулами і підставленими  в них цифровими значеннями. Після 

параметра в цифровому вираженні обов’язково слід зазначати одиницю 

вимірювання. Варіант завдання студента до кожної роботі визначається за 

останньою цифрою його залікової книжки. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

Практична робота № 1 Обсяги перевезень вантажів, вантажообіг і 

вантажопотоки 

Мета: засвоїти поняття обсягу перевезень вантажів, вантажообігу та 

вантажопотоків, набути навичок розрахунку та побудови епюр 

вантажопотоків. 

Короткі теоретичні відомості 

Усі предмети і матеріали з моменту прийняття їх до транспортування і до 

здачі одержувачу є вантажами. Від виду вантажу залежить тип рухомого 

складу (РС), що використовується для перевезень, тип вантажно-

розвантажувальних машин або механізмів і технологія перевезень. 

Вимоги до підготовки та перевезення окремих вантажів визначені чинними  

Правилами перевезень вантажів автомобільним транспортом [9]. Вантажі 

розрізняють за фізичними властивостями, упаковкою, масою та розмірами. 

За ступенем завантаження РС вантажі поділяють на чотири класи 

(табл. 1.1). Клас вантажу визначає ефективність використання РС і рівень 

тарифів на перевезення. 

Таблиця 1.1 – Класи вантажів 

 

Клас 
Коефіцієнт використання вантажопідйомності γ 

Діапазон Середнє значення 

1 0,91...1,0 0,96 

2 0,71...0,9 0,8 

3 0,51...0,7 0,6 

4 0,40...0,5 0,45 

 

За ступенем небезпеки вантажі поділяють на 4 групи: 

 1) малонебезпечні (будматеріали, харчові продукти, промислові товари); 

 2) небезпечні за своїми розмірами (великогабаритні, з деталями, які 

виступають за основні габарити транспортних засобів); 

 3) вантажі, що пилять або гарячі вантажі (цемент мінеральні добрива, 

гарячий асфальт, розігрітий бітум);  
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4) небезпечні. 

У свою чергу небезпечні вантажі залежно від їх шкідливого впливу на 

людей, тварин і навколишнє середовище поділяють на дев'ять класів [1]. 

Обсяг вантажоперевезень Q – це кількість вантажу, перевезеного або 

запланованого до перевезення за певний період часу. 

Вантажообіг Р визначає транспортну роботу з переміщення вантажів за 

певний період часу, що вимірюється в тонно-кілометрах (добуток обсягу 

перевезень на відстань перевезень). 

Вантажопотік – обсяг вантажів, що прямують у певному напрямку за 

певний час між вантажоутворювальними та вантажопоглинальними пунктами. 

Обсяг вантажоперевезень, вантажообіг і вантажопотоки характеризуються 

величиною, структурою вантажів, часом освоєння і коефіцієнтами 

нерівномірності. Структура вантажів визначається їх видами; час освоєння 

передбачає дату початку, закінчення перевезення і темп перевезень. 

Нерівномірність перевезень характеризують коефіцієнтами нерівномірності 

обсягу перевезень Kно і вантажообігу Kнв, які отримують від ділення 

максимального значення обсягу перевезень (чи вантажообігу) на його середнє 

значення: 

,  .                                     (1.1) 

 

Графічно вантажопотоки можуть бути зображені у вигляді схем, 

картограм, а також епюр вантажопотоків [1, 2]. Для побудови схем або епюр 

фактичний криволінійний рух вантажів по існуючих шляхах сполучення 

замінюють прямолінійним. При побудові епюр на горизонтальній осі 

відкладають у масштабі довжину ділянок перевезення і, перпендикулярно до 

неї, кількість вантажів у тоннах за одиницю часу. 

 

Розв’язання типових задач 

Типова задача 1.1. Розрахувати , , , ,  за приведеною схемою 

(рис. 1.1) розміщення вантажоутворювальних та вантажопоглинальних пунктів: 

АБ = 5 км; БВ = 10 км; ВГ = 15 км. 
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Рисунок 1.1 – Схема перевезень вантажів 

 

Дані про вантажообмін між вказаними пунктами наведені в табл. 1.2. 

Таблиця 1.2 – Вантажообмін між пунктами А, Б, В, Г 

 

Пункти 

відправлення 

Вантажопотоки до пунктів призначення, т/добу 
Усього 

відправлено 
Пункти призначення 

А Б В Г 

А – 200 500 700 1400 

Б 800 – 600 800 2200 

В 700 300 – 100 1100 

Г 300 500 400 – 1200 

Усього прибуло 1800 1000 1500 1600 5900 
 

Розв’язання. Загальний обсяг перевезень: 

 

 

 

Вантажообіг: 

 

 

. 

Середня відстань перевезення 1 т вантажу: 

 

Вантажопотоки. Обсяг перевезень у напрямку АГ : 
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Обсяг перевезень у напрямку ГА: 

 

. 

Типова задача 1.2. За умовами типової задачі 1.1 побудувати епюру 

вантажопотоків (рис. 1.2). 

 

Рисунок 1.2 – Епюра вантажопотоків за даними таблиці 1.2. 

 

Епюра надає можливість наочного уявлення схеми перевезень вантажів, 

що має важливе значення для розробки маршрутів переміщення рухомого 

складу. З епюри можна визначити: 

1. Обсяги перевезень вантажів у прямому та зворотному напрямках: 

; 

. 

2. Кількість вантажу, що був відправлений із кожного пункту: 

 

 

 

 

3. Загальну кількість вантажу за напрямком: 
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4. Кількість вантажу, що прибув до кожного пункту: 

 

 

 

 

5. Кількість вантажу за прибуттям: 

 

6. Кількість вантажу, що проходить транзитом через кожен пункт: 

 

 

7. Обсяг перевезень на кожній ділянці: 

 

 

 

 

Загальний обсяг перевезень вантажів на лінії АГ складає 5900 т. 

8. Вантажообіг на кожній ділянці лінії: 

 

 

 

Загальний вантажообіг: 

 

Середня відстань перевезень : 

 

Індивідуальне завдання 

За вихідними даними, наведеними в таблиці 1.3, необхідно виконати такі 

завдання. 

Задача 1.1. Скласти таблицю вантажообміну між вантажоутворювальними 

та вантажопоглинальними пунктами за аналогією з таблицею 1.2 типової задачі 
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для свого варіанта за вихідними даними, наведеними в таблиці 1.3. Обсяги 

перевезень між іншими пунктами прийняти самостійно із забезпеченням 

балансу з відправлення та прибуття вантажів (табл1.1.). 

Задача 1.2. За даними таблиці 1.3 розрахувати , , , ,  та 

побудувати епюру вантажопотоків. Проаналізувати дані, які можна визначити з 

епюри за аналогією з типовою задачею 1.1. 

Таблиця 1.3 – Варіанти індивідуального завдання 

Показники 
Варіанти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Відстань 

між 

пунктами, 

км 

А і Б 6 14 5 8 7 9 8 7 10 14 

Б і В 12 6 10 14 15 16 5 15 5 6 

В і Г 12 10 15 8 10 5 17 8 15 10 

Загальний обсяг 

перевезень , 

т/добу 

1200 2700 2500 1400 1500 2400 2300 1700 1800 2000 

Обсяг 

перевезень 

із пункту, 

т/добу 

А до В 100 200 200 100 120 190 180 130 150 160 

Б до Г 170 380 350 200 210 340 320 240 250 280 

Г до Б 100 200 200 100 120 190 180 130 150 160 

В до А 150 320 300 170 180 290 280 200 210 240 

 

Контрольні питання 

1. Сформулюйте поняття вантажу. Як поділяються вантажі за умовами 

використання вантажопідйомності автомобілів? 

2. Які основні показники характеризують роботу вантажного 

автомобільного транспорту та чим оцінюється їх нерівномірність за місяцями 

року? 

3. Надайте визначення обсягу перевезення вантажів , вантажообігу  і 

вантажопотоку. У яких одиницях вони вимірюються? 

4. Як визначити вантажообіг? Який існує математичний зв'язок між 

обсягом перевезень і вантажопотоком? 

5. За якими даними будують шахові (косі) таблиці вантажопотоків? 

6. Як графічно можуть бути зображенні вантажопотоки? Прямий  і 

зворотній  напрямки епюри вантажопотоків.  
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Практична робота № 2 Показники використання рухомого складу 

автомобільного парку 

Мета: засвоїти поняття парку та часу роботи рухомого складу, набути 

навичок розрахунку коефіцієнтів технічної готовності, випуску та 

використання рухомого складу. 

Короткі теоретичні відомості 

Парк рухомого складу – це всі транспортні засоби (автомобілі, тягачі, 

причепи) автомобільного транспортного підприємства. Обліковий 

(інвентарний) парк рухомого складу Аи – парк, що числиться на балансі 

автомобільного транспортного підприємства на певний момент часу. За своїм 

технічним станом він поділяється на парк, готовий до експлуатації, Агэ, і парк, 

що знаходиться в ТО і ремонтах, Ар: 

Аи = Агэ+ Ар.                                               (2.1) 

 

Частина Агэ використовується у перевезеннях (в експлуатації) – Аэ а інша 

частина знаходиться в простої – Ап, тобто 

Агэ = Аэ+ Ап;     Аи = Аэ + Ап +Ар.                           (2.2) 

Кожна i-та одиниця парку рухомого складу протягом Ди календарних днів 

знаходиться в експлуатації Дэ днів, у ТО і ремонтах – Др днів і в простої в 

готовому до експлуатації стані (вихідні та святкові дні, відсутність вантажів 

тощо) – Дп днів: 

Ди = Дэ + Др +Дп.                                           (2.3) 

Для визначення часу експлуатації, ремонту або простою парку рухомого 

складу використовують показник – автомобіле-дні – сума всіх днів 

знаходження парку рухомого складу на підприємстві (в експлуатації, ремонті 

чи простої) кожної одиниці рухомого складу: 

,                                               (2.4) 

де Ді – кількість відповідних днів кожної одиниці рухомого складу. 

Для планування, обліку і аналізу роботи РС автомобільного транспорту 

встановлено систему показників, що дозволяють оцінити його ступінь 
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використання та результати роботи. До таких показників відносять коефіцієнти 

технічної готовності, випуску та використання парку. 

Технічний стан парку рухомого складу характеризується коефіцієнтом 

технічної готовності: 

– для одного автомобіля за Ди календарних днів: 

; 

– для парку за один робочий день: 

; 

– для парку РС за Ди календарних днів: 

. 

Використання рухомого складу за певний період календарного часу 

характеризується коефіцієнтом випуску рухомого складу: 

– для одного автомобіля за Ди календарних днів: 

; 

– для парку за один робочий день: 

; 

– для парку РС за Ди календарних днів: 

, 

де Дэ, АДэ – дні й автомобіле-дні експлуатації; Дф, АДф – фактичні дні работи 

парку (автомобіле-дні) відповідно до прийнятого режиму роботи. 

Коефіцієнт використання парку визначають за формулами: 

– для одного автомобіля за Ди календарних днів: 

; 

– для парку за один робочий день: 

; 
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– для парку РС за Ди календарних днів: 

. 

 

Розв’язання типових задач 

Визначення показників готовності та використання рухомого складу. 

Типова задача 2.1. Автомобіль ГАЗ 53А  протягом календарного місяця 

( , днів) знаходився в простої, днів:  – ТО і ремонт;  – з організаційних 

причин. Визначити: , ,  під час роботи автомобіля за безперервним 

тижнем, а також з двома вихідними та святковими днями. Результати звести до 

таблиці 2.1. Вихідні дані : ; ; . 

Розв’язання. Безперервний тиждень: 

фактичні дні роботи ; дні нормативних простоїв . 

. 

. 

Тоді : ; 

; 

. 

Тиждень з двома вихідними та святковими днями. 

Дні нормативних простоїв (свята та вихідні)  (визначається за 

календарем). 

. 

. 

. 

Тоді : ; 

; 

. 

Результати розрахунків заносимо до табл. 2.1. 
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Таблиця 2.1 – Результати розрахунків 

Показник    

Безперервний тиждень 0,84 0,74 0,74 

Тиждень з двома вихідними та святковими днями 0,84 0,636 0,45 

 

Типова задача 2.2. За відомими обліковою кількістю рухомого складу АТП 

, одиниць, коефіцієнтом технічної готовності парку , коефіцієнтом випуску 

 визначити , , , . 

Вихідні дані : ; ; . 

Розв’язання:  

 

 

 

Підсумок: , в тому числі , , 

,  

Індивідуальне завдання 

Задача 2.1. Автомобіль протягом календарного місяця ( днів) 

знаходився в простої, днів:  – у ТО і ремонті;  – з організаційних причин. 

Визначити: , ,  під час роботи автомобіля за безперервним тижнем і з 

двома вихідними та святковими днями. Результати звести до таблиці, 

аналогічній таблиці 2.1. Вихідні дані наведені у таблиці 2.2. 

Задача 2.2. Облікова кількість парку рухомого складу АТП складає  

одиниць (таблиця 2.2). Визначити: , , , . за відомими  і , 

отриманими в задачі 2.1 для безперервного тижня. 

Задача 2.3. Визначити ,  і  для парку  за  календарних днів за 

варіантом (таблиця 2.2) та результатами розв’язання задачі 2.1, поширивши їх 

на кожну одиницю парку . 
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Таблиця 2.2 – Варіанти завдань 

№ варіанта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Марка 

автомобіля 

ЗІЛ 

2502 

ГАЗ 

53-12 

ЗІЛ 

431410 

ЗІЛ 

133ГЯ 

КамАЗ 

5320 

КамАЗ 

53212 

МАЗ 

503А 

МАЗ 

55165 

КрАЗ 

250 

МАЗ 

53371 

Простої, 

днів 

 4 5 3 4 3 6 4 6 3 5 

 5 3 6 4 5 2 6 3 6 4 

Календарний 

місяць, рік  

1, 

2019 

2, 

2019 

3, 

2019 

4, 

2019 

5, 

2019 

6, 

2019 

7, 

2019 

8, 

2019 

9, 

2019 

10, 

2019 

Облікова 

кількість 

парку , од 

250 220 160 170 200 190 240 230 180 150 

 

Контрольні питання 

1. Надайте визначення інвентарному парку РС. Як він поділяється за 

технічним станом та використанням? 

2. Напишіть рівняння використання інвентарного парку ( ). 

3. Охарактеризуйте поняття: календарні дні ( ), робочі дні ( ), дні 

ремонту ( ), дні нормованого простою ( ), дні простою з організаційних 

причин ( ), дні експлуатації ( ), дні, готові для експлуатації ( ). 

4. Напишіть рівняння використання календарних днів кожної одиниці 

парку. 

5. Коли використовуються автомобіле-дні та як визначити їх кількість? 

6. Охарактеризуйте поняття: час перебування в наряді ( ), час роботи на 

маршруті ( ), час, що був затрачений на нульовий пробіг ( ) та час простою 

під навантаженням-розвантаженням ( ). 

7. Як визначити час перебування в наряді  та від чого залежить його 

тривалість? 

8. Напишіть рівняння визначення часу на маршруті. 

9. Якими показниками оцінюють готовність і використання РС та що 

характеризує кожен з коефіцієнтів?  
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Практична робота № 3 Використання вантажопідйомності та пробігу 

рухомого складу 

Мета: засвоїти поняття та набути навичок розрахунку коефіцієнтів 

використання вантажопідйомності та пробігу рухомого складу. 

Короткі теоретичні відомості 

Використання вантажопідйомності рухомого складу характеризується 

коефіцієнтами статичного та динамічного використання. 

Коефіцієнт статичного використання вантажопідйомності с – це 

відношення фактично перевезеного вантажу qф до вантажопідйомності 

автомобіля (автопоїзда) qн:                       ; 

– за робочий день (зміну) для одного автомобіля: 

, 

 

де qф – перевезений вантаж за одну i-ту їздку, т; qн – номінальна 

вантажопідйомність автомобіля, яким виконана i-та їздка з вантажем, т; Qрд – 

обсяг перевезень за робочий день; ze – загальна кількість їздок з вантажем. 

Коефіцієнт динамічного використання вантажопідйомності д – це 

відношення фактично виконаної транспортної роботи Рф до можливої Рв за 

умови повного використання вантажопідйомності рухомого складу протягом 

усього пробігу з вантажем: д = Рф / Рв. Тут, на відміну від с, ураховується не 

тільки кількість вантажу, а й відстань перевезень. 

Коефіцієнт динамічного використання вантажопідйомності визначають: 

– за одну їздку: 

; 

– за робочий день (зміну) для одного автомобіля: 

. 
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Використання пробігу РС характеризується коефіцієнтом використання 

пробігу β, що визначається відношенням навантаженого пробігу до загального. 

Цей коефіцієнт показує питому вагу навантаженого пробігу в загальному 

пробігу рухомого складу. Він може визначатися: за їздку βе, на маршруті βм і в 

наряді βн: 

– за одну їздку:                                          ; 

– за рабочий день (зміну) на маршруті:   ; 

 

– за рабочий день (зміну) в наряді:         . 

 

Розв’язання типових задач 

Типова задача 3.1. Автомобіль виконує чотири їздки за день і перевозить 

 тонн вантажу за кожну їздку на відстань  (таблиця 3.1). 

Вихідні дані : марка автомобіля – ГАЗ 53А; номінальна 

вантажопідйомність – ; середньодобовий пробіг на маршруті – 

. 

Таблиця 3.1 – Вихідні дані 

Їздки 1 2 3 4 

, т 3,2 3,4 3,0 3,6 

, км 8,0 25,0 19,0 40,0 

 

Визначити показники роботи автомобіля: 

 – обсяг перевезень за робочий день, т/добу; 

 – пробіг з вантажем, км/добу; 

 – вантажообіг за поїздку, т∙км/їздку; 

 – вантажообіг за робочий день, т∙км/добу; 

 – можливий вантажообіг за робочий день, т∙км/добу; 

 – коефіцієнт статичного використання вантажопідйомності за 

кожну їздку; 
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 – коефіцієнт статичного використання вантажопідйомності за 

робочий день (на маршруті); 

 – коефіцієнт динамічного використання вантажопідйомності за 

робочий день (на маршруті); 

 – коефіцієнт використання пробігу на маршруті; 

 – середня довжина їздки з вантажем, км; 

 – середня відстань перевезення однієї тонни вантажу, км. 

Розв’язання 

 т/добу; 

 км 

Вантажообіг за кожну їздку : 

 т∙км;   т∙км; 

 т∙км;       т∙км. 

Вантажообіг  і : 

 т∙км/добу; 

 т∙км/добу. 

Коефіцієнт  за кожну їздку:  

;      ; 

;    . 

Коефіцієнти  і : 

; 

 

Коефіцієнт ; 

 км; 

 км. 

 

Індивідуальне завдання 

Задача 3.1. Автомобіль виконує чотири їздки за день і перевозить  тонн 

вантажу за кожну їздку на відстань  . Визначити вказані в типовій задачі 3.1 
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показники роботи  автомобіля для заданих умов експлуатації. Вихідні дані 

взяти за своїм варіантом із таблиці 3.2. 

 

Таблиця 3.2 – Варіанти завдань 

№ 

вар. 

Модель 

автомобіля 
, т 

 за кожну їздку  за кожну їздку , 

км 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 КрАЗ 250 13 10,5 11 12 10,7 18 25 15 30 110 

2 КрАЗ 6437 14 12 10 11 11,8 9 12 14 15 100 

3 КрАЗ 6505 17 17 15,6 16 16 17 13 20 15 130 

4 КамАЗ 5320 8 7,5 6 6,5 7,2 25 35 15 30 150 

5 КамАЗ 53212 10 9,5 9 8,5 9 40 20 14 17 140 

6 КамАЗ 5511 12 12 10,5 11,5 11,6 20 15 17 15,5 135 

7 МАЗ 5337 9 8,4 8 7,5 8,5 34 16 40 22 160 

8 МАЗ 55165 15 15 13,5 14 14,5 23 15 17 20 150 

9 ЗІЛ 4314 6 5,4 6 5 5,2 30 40 15,4 20 155 

10 ГАЗ 53-12 4,5 4,2 3,8 4 2,4 30 28 25 18,5 145 

 

Контрольні питання 

1. Напишіть рівняння для визначення коефіцієнта статичного 

використання вантажопідйомності  за їздку та робочий день. 

2. Напишіть рівняння для визначення коефіцієнта динамічного 

використання вантажопідйомності  за їздку та робочий день. 

3. Як поділяється пробіг рухомого складу за робочий день і як 

оцінюється ступінь його використання? 

4. Як визначити середньодобовий пробіг автомобіля на маршруті та 

загальний в наряді? 

5. Напишіть рівняння для визначення коефіцієнта використання 

пробігу  за їздку,  їздок та за час у наряді. 
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Практична робота № 4 Продуктивність вантажного автомобіля і 

автопоїзда 

Мета: засвоїти поняття та набути навичок розрахунку показників 

продуктивності вантажних автомобілів і автопоїздів.  

Короткі теоретичні відомості 

Продуктивністю вантажного автомобіля (автопоїзда) називається 

кількість перевезеного вантажу в тоннах або виконана транспортна робота в 

тонно-кілометрах за одиницю часу. Продуктивність, віднесена до 1 години 

роботи автомобіля на лінії (у наряді), називається годинною продуктивністю 

автомобіля. 

Годинна продуктивність, т/год: 

 

. 

 
Годинна продуктивність, т∙км/год: 

 

, 

 

де ,  – продуктивність у т за одну їздку та робочий день відповідно; , 

 – продуктивність у т∙км за одну їздку та робочий день (добу) відповідно; 

 – час їздки, год;  – час на маршруті, год; q – номінальна 

вантажопідйомність автомобіля, т;  – коефіцієнт статичного використання 

вантажопідйомності;  – коефіцієнт використання пробігу;  – довжина їздки з 

вантажем, км;  – час завантаження-розвантаження, год;  –

середньотехнічна швидкість, км/год. 

Розв’язання типових задач 

Типова задача № 4.1. Розрахувати показники продуктивності рухомого 

складу для одного автомобіля в тоннах перевезеного вантажу і  т∙км за їздку, за 

годину, за робочий день, за  календарних днів, а також для парку  за  

календарних днів під час роботи парку за безперервним тижнем. 
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Вихідні дані: автомобіль – МАЗ 500;  т; ;  км; 

 одиниць; ;  км/год; ;  хв; 

 год;  год;  днів. 

Розв’язання. Продуктивність за їздку: 

 т/їздку. 

 т∙км/їздку. 

Час їздки: 

год. 

Час на маршруті: 

 год, 

де  – час у наряді, год;  – час нульового пробігу, год 

Кількість їздок за робочий день: 

 їздок. 

Годинна продуктивність: 

 т/год; 

 т∙км/год. 

Продуктивність за робочий день : 

 т/добу, 

або  т/добу. 

 т∙км/добу, 

або  т∙км/добу. 

Продуктивність за  днів одного автомобіля за безперервним тижнем: 

 т; 

 т∙км. 

Продуктивність парку  за  днів за безперервним тижнем. 

Варіант 1: 

 т; 

 т∙км. 
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Варіант 2: парк РС ( ) за  календарних днів виконує , т і , т∙км. За 

 днів парк  відпрацює автомобіле-годин: 

 авт.-год. і виконає кількість їздок 

 їздок. 

Тоді  т; 

 т∙км. 

Індивідуальне завдання 

Задача 4.1. Визначити показники продуктивності автомобілів АТП 

відповідно до варіантів, наведених у таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 – Варіанти завдань 

№ 

вар 

Модель 

автомобіля 

 

шт. 
 т    

 

км 

, 

км/год. 

, 

хв. 

, 

год 

, 

дн. 

, 

год. 

1 КрАЗ 250 60 13 0,65 0,9 0,6 15 25 66 9 30 0,6 

2 КрАЗ 6437 50 14 0,62 0,8 0,5 17 20 72 9,2 31 0,5 

3 КрАЗ 6505 55 17 0,64 1 0,5 7 20 36 11 30 0,6 

4 КамАЗ 5320 75 8 0,74 0,85 0,6 15 25 42 9 30 0,5 

5 КамАЗ 53212 70 10 0,7 0,9 0,65 50 32 54 10,5 31 0,6 

6 КамАЗ 5511 65 12 0,66 1 0,5 8 23 24 10,2 31 0,3 

7 МАЗ 5337 85 9 0,75 0,9 0,7 50 35 48 9 30 0,6 

8 МАЗ 55165 80 15 0,68 1 0,5 15 30 30 11 31 0,5 

9 ЗІЛ 4314 90 6 0,71 0,9 0,68 50 36 60 9,5 30 0,5 

10 ГАЗ 53-12 95 4,5 0,72 0,95 0,7 16 27 45 8,5 30 0,5 

 

Розрахунки виконаної транспортної роботи  у т∙км і перевезеної кількості 

вантажу у т провести для даного автомобіля (автопоїзда) за їздку, за годину, за 

робочий день, за  календарних днів, а також для парку  за  календарних 

днів, під час роботи за безперервним тижнем. Результати звести до таблиці для 

узагальнення і аналізу. 

Контрольні питання 

1. Чим визначається продуктивність вантажного автомобіля, у чому 

полягає особливість її визначення для автопоїзда? За який час зазвичай 

розраховують продуктивність, у яких одиницях вона виміряється? 



24 
 

2. Якими швидкостями характеризується рух автомобіля (автопоїзда) і 

яким чином їх визначають за одну їздку та за  їздок? 

3. Від чого залежить час їздки , за якою формулою його можна 

визначити? 

4. Як визначити кількість вантажу , який може перевести автомобіль 

(автопоїзд) за їздку і яку при цьому він виконає транспортну роботу? 

5. Напишіть залежності для визначення продуктивності автомобіля 

(автопоїзда) за годину (  і ) і робочий день (  і )  у т і т∙км. 

6. Яку кількість вантажу  може перевезти автомобіль (автопоїзд) за  

календарних днів і яку при цьому він виконає транспортну роботу ( )? 

7. Яку кількість вантажу  може перевезти парк автомобілів 

(автопоїздів)  за період часу  і який при цьому він виконає вантажообіг 

? 

 

Практична робота № 5 Маятникові маршрути руху і показники 

роботи рухомого складу 

Мета: засвоїти поняття та набути навичок розрахунку техніко-

експлуатаційних показників вантажного автомобіля, що працює на 

маятниковому маршруті. 

Короткі теоретичні відомості 

Маршрутом руху називають шлях прямування рухомого складу під час  

виконання перевезень. Зазвичай вибирають такі маршрути, які забезпечують 

мінімальні витрати на транспортування вантажів. Вибір маршруту залежить від 

дислокації вантажно-розвантажувальних пунктів і АТП, виду і розмірів партій 

вантажів, характеристик рухомого складу.  

Довжина маршруту – це відстань, яку проходить автомобіль від 

початкового до кінцевого пункту; оборот рухомого складу – закінчений цикл 

руху, тобто рух по всьому маршруту з поверненням у початковий пункт; їздка – 

закінчений цикл транспортної роботи, що складається із завантаження, 
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перевезення, розвантаження вантажу і подачі транспортного засобу для 

наступного завантаження. 

Маятниковими називають маршрути, у яких рух рухомого складу в 

прямому і зворотному напрямках відбувається за такою самою трасою, при 

цьому рух між двома пунктами завантаження і розвантаження може 

багаторазово повторюватися. Вони можуть бути з повним використанням 

пробігу, з використанням пробігу тільки в прямому напрямку, з неповним 

використанням пробігу в прямому або зворотному, або в обох напрямках. 

Різновидом маятникових маршрутів є радіальні, які мають різні напрямки, але 

починаються або закінчуються в одному пункті.  

Розв’язання типових задач 

Типова задача 5.1. Визначити техніко-експлуатаційні показники 

автомобіля, що працює на маятниковому маршруті з перевезенням вантажу в 

одному напрямку і на неповну відстань в іншому напрямку (рис. 5.1) за 

наступних вихідних даних: відстань АБ = 66 км, ВА = 40 км. 

 

Рисунок 5.1 – Схема маршруту 

 

Автомобіль МАЗ 5337. Номінальна вантажопідйомність  т. Технічна 

швидкість  км/год. Нульовий пробіг в обох направленнях  км. 

Час у наряді  год. Час завантаження-розвантаження 

 год.;  год. Коефіцієнт статичного використання 

вантажопідйомності ; . 

Визначити : , , , , , , , , , , , , , , , , , 

, , , , , . 
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Розв’язання 

Довжина маршруту :  км. 

Довжина обороту :  км. 

Пробіг з вантажем за оборот :  км. 

Час обороту :  год. 

Кількість їздок за один оборот :  (рис. 5.1). 

Час роботи на маршруті :  год. 

Кількість оборотів за час на маршруті :  обороти. 

Кількість тонн, перевезених за: 

– їздку             т/їздку; 

  т/їздку; 

– оборот   

т/оборот; 

– робочий день   т/добу. 

Година продуктивність:  т/год. 

Вантажообіг, виконаний за: 

– їздку           т∙км/їздку; 

 т∙км/їздку. 

– оборот   

 т∙км/оборот. 

– робочий день   т∙км/добу. 

Годинна продуктивність   т∙км/год. 

Пробіг автомобіля за робочий день: 

– з вантажем:  км; 

– середньодобовий на маршруті:  км. 

– загальний в наряді:  км. 

Коефіцієнт використання пробігу: 

– за оборот : ; 

– на маршруті : ; 
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– у наряді : . 

Середня довжина на маршруті :  км. 

Середня відстань перевезення 1 тонни вантажу:  

 км. 

Індивідуальне завдання 

Задача 5.1. Автомобіль працює на маятниковому маршруті з вантажним 

пробігом в обох напрямках (рис. 5.2).  

 

Рисунок 5.2 – Схема маятникового маршруту 

Визначити вказані в типовій задачі показники роботи автомобіля для 

заданих умов експлуатації. Вихідні дані взяти за своїм варіантом із таблиці 5.1. 

Таблиця 5.1 – Варіанти завдань 

№ 

вар 

Модель 

автомобіля 

, 

т. 

, 

км/год. 
АБ, км   

, 

хв. 

, 

хв. 

, 

год. 

, 

год. 

1 КрАЗ 250 13 25 15 0,9 0,8 66 54 10,2 0,6 

2 КрАЗ 6437 14 20 17 0,8 0,7 72 66 8,7 0,7 

3 КрАЗ 6505 17 20 19 1 0,9 36 30 12,6 0,6 

4 КамАЗ 5320 8 25 15 0,85 0,9 42 36 10,5 0,5 

5 КамАЗ 53212 10 32 48 0,9 0,8 54 48 10 0,6 

6 КамАЗ 5511 12 23 18,4 1 0,7 24 30 10,3 0,3 

7 МАЗ 5337 9 35 49 0,95 0,6 48 54 9,6 0,6 

8 МАЗ 55165 15 30 21 1 0,9 30 36 10,5 0,5 

9 ЗІЛ 4314 6 32 40 0,8 0,7 36 30 11,2 0,4 

10 ГАЗ 53-12 4,5 28 26,6 0,85 0,75 30 24 9 0,6 

 

Контрольні питання 

1. Надайте визначення маршруту і обороту. Якими показниками 

характеризується маршрут і оборот? 

2. Охарактеризуйте рух РС на маятниковому маршруті. Як визначається 

його прямий і зворотній напрямок? 
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3. Які бувають види маятникових маршрутів? 

4. Накресліть схеми і охарактеризуйте кожен із трьох видів маятникового 

маршруту окремо за такими параметрами:  і  – довжина маршруту і обороту; 

 – кількість їздок;  – коефіцієнт використання пробігу;  – час обороту;  – 

кількість тонн перевезеного вантажу;  – вантажообіг, т∙км. 

5. Як визначають необхідну кількість автомобілів на цих маршрутах? 

6. Як визначити середньодобовий пробіг автомобіля на маршруті і 

загальний у наряді? 

 

Практична робота № 6 Кільцеві маршрути руху і показники роботи 

рухомого складу 

Мета: засвоїти поняття та набути навичок розрахунку техніко-

експлуатаційних показників вантажного автомобіля, який працює на 

кільцевому маршруті. 

Короткі теоретичні відомості 

Кільцевий маршрут руху – шлях проходження рухомого складу замкнутим 

контуром, що з'єднує кілька пунктів завантаження і розвантаження. 

Розв’язання типових задач 

Типова задача 6.1. Автомобіль вантажопідйомністю  т перевозить 

вантажі на кільцевому маршруті (рис. 6.1). Довжини ділянок, км: , 

, , , . Час простою, хв. під завантаженням-

розвантаженням : , , , , , . 

Коефіцієнт статичного використання вантажопідйомності ; 

; . 

Рисунок 6.1 – Схема кільцевого маршруту 
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Технічна швидкість  км/год. Час у наряді  год. Час 

нульового пробігу  год. 

Визначити: , , , , , , , , , , , , , , , , ,  

, , , , , , , . 

Розв’язання 

Довжина маршруту:  км. 

Довжина обороту:  км. 

Пробіг з вантажем за оборот:  км. 

Час обороту:  

 год. 

Час роботи на маршруті:  год. 

Кількість оборотів за час на маршруті:  обороти. 

Кількість їздок за один оборот:  (рис. 6.1). 

Кількість тонн, перевезених за : 

– їздку:         т/їздку; 

  т/їздку; 

 т/їздку. 

– оборот:  

 т/оборот. 

Година продуктивність :  т/год. 

За робочий день:  т/добу. 

Вантажообіг, виконаний за: 

– їздку:         т∙км/їздку; 

 т∙км/їздку; 

 т∙км/їздку; 

– оборот:  

 т∙км/оборот; 

– робочий день:  т∙км/добу. 
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Годинна продуктивність:  т∙км/год. 

Середня довжина на маршруті:  

 км. 

Середня відстань перевезення 1 тонни вантажу за один оборот: 

  км. 

Пробіг автомобіля за робочий день: 

– з вантажем:  км; 

– середньодобовий на маршруті:  км. 

– загальний в наряді:  

 км. 

Коефіцієнт використання пробігу: 

– за оборот: ; 

– на маршруті: ; 

– в наряді: . 

Середній коефіцієнт статичного використання вантажопідйомності за один 

оборот:  . 

Середній час простою під завантаженням і розвантаженням: 

. 

 

Індивідуальне завдання 

Задача 6.1. Автомобіль  перевозить вантажі на кільцевому маршруті 

(рис. 6.2). Визначити вказані в типовій задачі 6.1 техніко-експлуатаційні 

показники роботи  автомобіля для заданих умов експлуатації. Вихідні дані 

взяти за  варіантом з таблиці 6.1. 
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Рисунок 6.2 – Схема кільцевого маршруту 

 

Таблиця 6.1 – Варіанти завдань 

№ 

варіанта 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Марка 

автомобіля 
КрАЗ-   

250 

КрАЗ-

6437 

КрАЗ-

6505 

КамАЗ-

5320 

КамАЗ-

53212 

КамАЗ-

5511 

МАЗ- 

5337 

МАЗ-

55165 

ЗІЛ- 

4314 

ГАЗ-

53-12 

, т 13 14 17 8 10 12 9 15 6 4,5 

, км/год 25 20 20 25 32 23 35 30 32 28 

, км 30 34 38 30 96 36,8 98 42 80 53,2 

 0,9 0,8 1 0,85 0,9 1 0,95 1 0,8 0,85 

 0,8 0,7 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 0,9 0,7 0,75 

, хв. 66 72 36 42 54 24 48 30 36 30 

, хв. 54 66 30 36 48 30 54 36 30 24 

, год. 10,2 8,7 12,6 10,5 10 10,3 9,6 10,5 11,2 9 

, год. 0,6 0,7 0,6 0,5 0,6 0,3 0,6 0,5 0,4 0,6 

lАВ, км 10 12 12 10 32 12 33 14 26 18 

lВС, км 5 5 7 5 16 6,4 16 7 14 8,6 

lСД, км 10 12 12 10 32 12 33 14 26 18 

lДА, км 5 5 7 5 16 6,4 16 7 14 8,6 

 

Контрольні питання 

1. Надайте визначення кільцевого маршруту, довжини маршруту, ,  

довжини обороту  і часу обороту . 

2. Накресліть схеми і охарактеризуйте кільцеві маршрути за такими 

параметрами:  і  – довжина маршруту і обороту;  – кількість їздок;  – 

коефіцієнт використання пробігу;  – час обороту;  – кількість тонн 
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перевезеного вантажу;  – вантажообіг;  – середня довжина їздки з 

вантажем;  – середня відстань перевезення 1 тонни вантажу. 

3. За якою формулою розраховують середній час простою під 

завантаженням і розвантаженням  і середній коефіцієнт статичного 

використання вантажопідйомності  за оборот? 

4. Як визначити необхідну кількість автомобілів на одному маршруті? 

5. Як визначити середньодобовий пробіг автомобіля на маршруті і 

загальний в наряді? 

 

Практична робота № 7 Розвізні маршрути руху і показники роботи 

рухомого складу 

Мета: засвоїти поняття та набути навичок розрахунку техніко-

експлуатаційних показників вантажного автомобіля, який працює на розвізному 

маршруті. 

Короткі теоретичні відомості 

Розвізний маршрут – маршрут, на якому завантажений рухомий склад 

розвозить вантаж партіями на пункти, поступово розвантажуючись. 

Збірний маршрут – маршрут, на якому рухомий склад, проходячи 

послідовно пункти навантаження, поступово завантажується і завозить вантаж 

до одного пункту. 

Комбінований маршрут – маршрут, на якому проводиться одночасне 

розвезення та збирання вантажів. 

Розв’язання типових задач 

Типова задача 7.1. Автомобіль вантажопідйомністю  т перевозить 

вантажі на кільцевому розвізному маршруті (рис. 7.1). Час простою під 

навантаженням у початковому пункті А – 24 хвилини, під розвантаженням у 

кінцевому пункті Д – 18 хвилин, час на кожен заїзд – 12 хвилин, час роботи на 

маршруті – 7 годин. Технічна швидкість  км/год. Довжина ділянок, км: 

АБ = 15, БВ = 10, ВГ = 12, ГД = 13, ДА = 5. Коефіцієнт статичного 

використання вантажопідйомності ; ; . У 
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пункті А завантажено вантаж  т.Визначити: , , , , , , , , 

, , , , , , , , , . 

Рисунок 7.1 – Схема розвізного маршруту 

 

Розв’язання 

Довжина маршруту:  км. 

Довжина обороту:  км. 

Пробіг з вантажем за оборот: 

 км. 

Час обороту: 

 год. 

Кількість оборотів за час на маршруті:  обороти. 

Кількість їздок за один оборот: . 

Коефіцієнт статичного використання вантажопідйомності за один оборот : 

. На ділянці АБ: ; 

Кількість тонн, перевезених за: 

– оборот:  т/оборот; 

– за робочий день:  т/добу. 

Година продуктивність:  т/год. 

Вантажообіг у т∙км за: 

– оборот: 

 т∙км/оборот. 
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– робочий день:  т∙км/добу. 

Годинна продуктивність:  т∙км/год. 

Коефіцієнт використання пробігу за оборот: ; 

Пробіг автомобіля за робочий день: 

– з вантажем:  км; 

– середньодобовий на маршруті:  км. 

Індивідуальне завдання 

Задача 7.1. Автомобіль вашого варіанта розвозив вантажі на збірному 

маршруті (рис. 7.2). Фактична маса завантаженого в пункті А вантажу 

розподілилась за пунктами прийому рівномірно. Вихідні дані взяти за своїм 

варіантом з таблиці 7.1. Довжини ділянок БВ, ВГ, ГД, ДА вибирати із 

урахуванням заданого  і . Визначити такі техніко-експлуатаційні показники 

роботи автомобіля: , , , , , , , , , , , , , , , 

, , , , . 

Таблиця 7.1 – Варіанти завдань 

№ 

варіанта 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Марка 

автомобіля 
КрАЗ-   

250 

КрАЗ-

6437 

КрАЗ-

6505 

КамАЗ-

5320 

КамАЗ-

53212 

КамАЗ-

5511 

МАЗ- 

5337 

МАЗ-

55165 

ЗІЛ- 

4314 

ГАЗ-

53-12 

, т 13 14 17 8 10 12 9 15 6 4,5 

, км/год 25 23 20 27 32 24 35 30 32 28 

, км 45 46 38 54 96 48,8 98 45 80 56 

, км 13 10 11 15 30 12 25 9 19 14 

, км 11 12 10 12 16 13 25 13 24 20 

, км 10 14 6 9 20 9 7 6 7 6 

, км 3 4 5 3 20 4 8 4 6 3 

, км 8 6 6 15 10 10,8 33 13 24 13 

,  т 11,7 11,2 17 6,8 9 12 8,55 15 4,8 3,6 

, хв. 72 78 24 36 48 18 42 24 24 18 

, хв. 30 36 12 21 18 12 24 15 12 12 

, хв. 18 18 12 15 18 12 15 15 12 12 

, год. 8,8 9,6 9,3 7,4 10 9,3 9,3 8,7 7,4 9,3 
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Рисунок. 7.2 – Збірний маршрут 

 

Контрольні питання 

1. Які кільцеві маршрути відносять до розвізних, а які до збірних? 

2. Напишіть рівняння для визначення часу обороту  на розвізних 

маршрутах і охарактеризуйте, які додаткові простої беруть у них участь? 

3. Як визначити коефіцієнт статичного використання вантажопідйомності 

автомобіля за оборот на розвізних маршрутах? 

4. Охарактеризуйте розвізні маршрути за такими параметрами:   і  – 

довжина маршруту і обороту;  – кількість їздок;  – коефіцієнт використання 

пробігу;  – кількість тон перевезеного вантажу;  – вантажообіг. 

5. Як визначити необхідну кількість рухомого складу під час роботи на 

розвізних маршрутах? 

 

Практична робота № 8 Визначення кількості інвентарних автомобілів 

парку 

Мета: набути навичок розрахунку інвентарної кількості вантажних 

автомобілів парку та їх пробігу. 

Короткі теоретичні відомості 

Теоретичні відомості за темою цієї практичної роботи містяться в 

практичній роботі № 2 та літературі [1, c. 90–93, 150–156], [2, с. 99–124]. 
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Розв’язання типових задач 

Типова задача 8.1. Автомобіль ГАЗ 53А перевозив сипучі вантажі 1 класу 

на маятникових маршрутах. Річний обсяг установлено  тис. т. 

Визначити кількість інвентарних автомобілів парку та їх пробіг.  

Вихідні дані: вантажопідйомність автомобіля  т; середня довжина 

їздки з вантажем  км; експлуатаційна швидкість  км/год; час 

роботи на маршруті за робочий день  год; кількість робочих днів на 

рік ; коефіцієнт випуску парку ; коефіцієнт використання 

пробігу . Визначити : , , , , , , , . 

 

Розв’язання 

Необхідну кількість автомобілів в експлуатації на маршруті визначають за 

формулою : 

                                                   (8.1) 

де  – річний обсяг перевезень, що припадає на 1 автомобіль за постійної 

роботи на маршруті протягом річного фонду робочого часу. 

,                                       (8.2) 

де  – коефіцієнт статичного використання вантажопідйомності автомобіля під 

час перевезення вантажів 1 класу;  – кількість їздок за робочий день. 

 їздок 

Час їздки визначається із залежності: 

 

 год. 

Тоді  т/рік. 

Необхідна кількість автомобілів: 

 автомобілів. 

Інвентарна кількість автомобілів парку: 

 автомобілі. 

Середньодобовий пробіг автомобіля на маршруті визначаємо із залежності: 

 км. 
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Річний пробіг одного інвентарного автомобіля: 

 км  

Річний пробіг парку для перевезення вантажу: 

 км. 

Типова задача 8.2. Автомобіль ГАЗ 53А перевозив сипучі вантажі 1-го 

класу на маятникових маршрутах. Річний вантажообіг установлено                

 т∙км. Визначити кількість інвентарних автомобілів парку та їх 

пробіг. Вихідні дані ( , , , , , , ) прийняти за умовою типової задачі 

8.1. 

Розв’язання 

Середньодобовий пробіг одного автомобіля на маршруті: 

 км. 

Необхідна кількість автомобілів в експлуатації на маршруті: 

 

 автомобілів. 

Решта розрахунків виконується за методикою типової задачі 8.1. 

Варіант 2. Можна повністю використати методику типової задачі 8.1: 

 автомобіля, 

де  – річний вантажообіг одного автомобіля. 

 т∙км. 

 

Індивідуальне завдання 

Задача 8.1. Автомобіль перевозить вантажі на маятниковому маршруті 

протягом року. Вихідні дані взяти за своїм варіантом з таблиці 8.1. 
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Таблиця 8.1 – Варіанти завдань 

№ 

вар 

Модель 

автомобіля 
, т 

, 

км 

, 

год. 

, 

тис. т 

, 

млн. 

т∙км 

Клас 

вантажу 

, 

км/год 

, 

днів 
  

1 КрАЗ 250 13 26,4 8,8 – 7,5 2 15 305 0,65 0,8 

2 КрАЗ 6437 14 18 8 – 5,5 2 18 255 0,6 0,5 

3 КрАЗ 6505 17 9 7,2 470 – 1 15 305 0,64 0,5 

4 КамАЗ 5320 8 28 8 – 4,75 3 20 305 0,74 0,7 

5 КамАЗ 53212 10 46,8 9 200 – 2 24 255 0,78 0,65 

6 КамАЗ 5511 12 13 7,8 500 – 1 20 255 0,72 0,5 

7 МАЗ 5337 9 38,5 7,5 160 – 2 22 305 0,75 0,7 

8 МАЗ 55165 15 14,3 9,1 700 – 1 22 255 0,68 0,5 

9 ЗІЛ 4314 6 38 7,6 170 – 2 20 305 0,71 1 

10 ГАЗ 53-12 4,5 22 7 – 3,5 2 22 255 0,73 1 

 

Визначити такі технічно-експлуатаційні показники роботи  автомобіля: , 

, , , , , , .  

Контрольні питання 

1. Які автомобілі парку належать до інвентарних? 

2. Що характеризує коефіцієнт випуску рухомого складу , за якою 

залежністю він визначається для парку? Чим відрізняться  від коефіцієнта 

технічної готовності ? 

3. Сформулюйте визначення продуктивності автомобіля і напишіть 

залежності для визначення його продуктивності за робочий день  і . 

4. Як визначити кількість автомобілів , які повинні працювати на 

маршруті для перевезення встановленого обсягу вантажу? 

5. На що вказує експлуатаційна швидкість  і за якою залежністю її 

можна визначити? 
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Практична робота № 9 Визначення часу обороту рухомого складу на 

міжміських маршрутах 

Мета: набути навичок розрахунку складових часу обороту автомобіля на 

міжміських маршрутах і побудови графіка обороту автомобіля. 

Короткі теоретичні відомості 

Магістральні перевезення – це автомобільні сполучення великої 

протяжності, що зазвичай називають лініями міжміських (міжобласних, 

міжреспубліканських) сполучень. Існують дві схеми (системи) роботи 

автомобілів (тягачів) на великих відстанях: наскрізна і дільнична.  

За наскрізної системи автомобілі рухаються з вантажем від початкового до 

кінцевого пункту лінії і назад без перевантажень.  

За дільничної системи рух кожного автомобіля відбувається тільки на 

одній з ділянок, на які поділений увесь маршрут. На кордонах ділянок 

проводиться перевантаження вантажу різними способами: з автомобіля на 

склад і потім в інший автомобіль або безпосередньо з автомобіля в автомобіль. 

Наскрізний рух автомобілів здійснюється на засадахм одиночної, турної 

або змінної роботи водіїв. Під час одиночної роботи водій керує автомобілем 

протягом усього маршруту до повернення в початковий пункт, зупиняючись 

тільки для прийому їжі, короткочасного або тривалого відпочинку. Отже, кожні 

3,5–4 год автомобіль простоює по 0,5–2 год, а через 10–12 год руху – не менше 

8 год [1].  

Турна робота під час наскрізного руху автомобіля здійснюється двома 

водіями, один з яких керує автомобілем, а інший відпочиває, для чого в 

автомобілі має бути спальне місце. За цією системи простоїв автомобіля, 

характерних для одиночної їзди, не буває, і швидкість перевезення вантажу 

збільшується, але різко погіршується використання часу водіїв. 

Наскрізний рух автомобілів може також здійснюватися завдяки 

послідовній зміні водіїв на кордонах ділянок дороги (водій повертається назад 

на іншому автомобілі) [1]. 
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Розв’язання типових задач 

Типова задача 9.1. Міжміські перевезення виконуються на маршруті 

 км. Рух автомобілів організовано наскрізною системою з одиночною 

роботою водіїв. Упродовж доби автомобіль рухається  год зі 

швидкістю  км/год. Нормативних ТО на маршруті не передбачено 

(окрім щоденного обслуговування). Визначити кількість днів перебування 

автомобіля на маршруті , в обороті  і швидкість доставки вантажу , 

узявши час на завантаження-розвантаження і оформлення документів на 

кінцевих пунктах маршруту  діб. 

Розв’язання 

Пробіг автомобіля за день на маршруті: 

 км. 

Кількість днів перебування автомобіля на маршруті: 

 дні. 

Кількість днів перебування автомобіля в обороті: 

 дні. 

Швидкість доставки вантажу на маршруті: 

 км/год. 

Типова задача 2.2. На міжміському маршруті  км автомобілі 

рухаються наскрізною схемою з одиночною їздою зі швидкістю  км/год. 

Визначити час на маршруті  автомобіля, якщо згідно з розкладом водій через 

 год. керування автомобілем має   год. відпочинку, а після 8 год 

керування має   год. відпочинку. ТО і ПР на маршруті не 

передбачено. 

Розв’язання 

Час циклу їзди та відпочинку: 

 год. 

Пробіг автомобіля за час циклу: 

 км. 
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Час на маршруті: 

 год. 

Час обороту під час міжміських перевезень можна визначити графічно. 

Графік часу обороту за типовою задачею 9.1 зображено на рисунку 9.1. 

Індивідуальне завдання 

Задача 9.1. Визначити кількість днів  і , і побудувати графік обороту 

автомобіля та роботи водія під час одиночної їзди, якщо згідно з розкладом 

водію надається перерва для відпочинку і огляду РС на 10 хвилини після 2-х 

годин їзди і на 1 годину після 4-х годин їзди. Після 12 годин їзди водію 

надається міжзмінний відпочинок тривалістю 10 годин. Вихідні дані за 

варіантами наведені в таблиці 9.1. 

 

Таблиця 9.1 – Варіанти завдань 

Показник 
Варіанти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Середня довжина 

маршруту , км 
912 792 960 828 1008 720 528 504 552 684 

Технічна швидкість 

, км/год. 
38 44 40 46 42 40 44 42 46 38 

 

Час простою під навантаженням-розвантаженням і для технічного 

обслуговування на проміжному і кінцевому пунктах, а також на автобазі 

визначити за нормативними документами [6], виходячи із вантажопідйомності 

всіх автомобілів  т. 
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Рисунок 9.1 – Графік обороту автомобіля 

 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте доцільність застосування автомобільного РС для 

перевезення вантажів на великі відстані. 

2. Які схеми роботи автомобілів застосовуються на міжміських 

маршрутах? У чому полягає особливість експлуатації РС? 

3. Які застосовують схеми організації роботи водіїв під час наскрізного 

руху і в чому полягають їх особливості? 

4. Який графік руху і зупинок автомобіля застосовують під час одиночної 

роботи водія за наскрізної схеми руху? 

5. Напишіть рівняння для визначення часу обороту РС під час наскрізного 

руху і охарактеризуйте методи визначення його елементів. 
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Практична робота № 10 Визначення кількості одиниць рухомого 

складу для міжміських перевезень 

Мета: набути навичок розрахунку потрібної кількості автомобілів, 

необхідних для виконання перевезень на міжміських маршрутах 

Короткі теоретичні відомості 

Теоретичні відомості за темою цієї практичної роботи містяться в 

практичних роботах № 2, № 9 та літературі [1, c. 150–156, 170–175], [2, с. 99–

124]. 

Розв’язання типових задач 

Типова задача 10.1. На підставі епюри вантажопотоків (рис. 10.1) 

визначити необхідну для щоденного відправлення за всіма маршрутами і 

виконання всього обсягу перевезень кількість автомобілів ГАЗ 53А 

вантажопідйомністю  т під час наскрізного руху автомобілів. 

 

Рисунок 10.1 – Епюра вантажопотоків 

 

Тривалість обороту складає: під час перевезення вантажу із пункту А в 

пункт Д – 40 діб; із пункту А в пункт С – 2 доби; із пункту А в пункт В – 1 доба. 

Коефіцієнт випуску . 

Розв’язання 

Обсяг перевезень в напрямку: 

 т/добу. 

Прямим напрямком є АД. 
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Визначимо кількість ГАЗ 53А для щоденного відправлення вантажів за 

маршрутами в напрямку АД: 

 автомобілів; 

 автомобілів; 

 автомобілів. 

Загальна кількість автомобілів, які щоденно відправляються з даного 

пункту за всіма маршрутами: 

 автомобіль. 

Визначимо потрібну кількість автомобілів ГАЗ 53А, необхідних для 

виконання перевезень за всіма маршрутами з пункту А при . 

 автомобілів; 

 автомобілів. 

Загальна кількість автомобілів для виконання всього обсягу перевезень: 

 автомобілі. 

Інвентарний парк : 

 автомобілів. 

Індивідуальне завдання 

Задача 10.1. Автомобілі перевозять вантажі на маятникових маршрутах 

(рис. 10.2) наскрізним методом руху: 

АД – М1 «Кременчук–Донецьк»; 

АС – М2 «Кременчук–Харків»; 

АВ – М3 «Кременчук–Полтава». 

Середній коефіцієнт використання пробігу за всіма маршрутами . 

Вихідні дані взяти за своїм варіантом з таблиці 10.1. 

 

Рисунок 10.2 –  Схема маршруту 

 

Побудувати епюру вантажопотоків і визначити:  

, , ,  для щоденного відправлення вантажів; 
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, , ,  загальна кількість з урахуванням ; 

 інвентарний парк. 

Таблиця 10.1 – Варіанти завдань 

№ 

вар 

Модель 

автомобіля 

, 

т 

, т/добу  , днів 
 

АД АС АВ АД АС АВ АД АС АВ 

1 КрАЗ 250 13 39 72,8 46,8 1 0,8 0,9 4 2 1 0,75 

2 КрАЗ 6437 14 25,2 56 42 0,9 0,8 1 4 2 1 0,7 

3 КрАЗ 6505 17 24 48 60 1 0,8 1 4 2 1 0,74 

4 КамАЗ 5320 8 32 24 14,4 0,8 1 0,9 4 2 1 0,75 

5 КамАЗ 53212 10 20 40 8 1 0,8 0,8 4 2 1 0,76 

6 КамАЗ 5511 12 11 44 55 1 0,8 1 4 2 1 0,73 

7 МАЗ 5337 9 16,2 36 27 0,9 0,8 1 4 2 1 0,75 

8 МАЗ 55165 15 28 25,2 14 0,8 0,9 1 4 2 1 0,75 

9 ЗІЛ 4314 6 17,1 24 30 0,95 0,8 0,9 4 2 1 0,75 

10 ГАЗ 53-12 4,5 18 18 7,2 0,8 1 0,8 4 2 1 0,8 

 

Контрольні питання 

1. Якими особливостями характеризуються умови роботи водіїв і 

організація руху автомобілів на міжміських лініях? 

2. Охарактеризуйте метод наскрізного руху автомобілів на міжміських 

маршрутах? 

3. Від чого залежить кількість одиниць РС під час міжміських 

перевезень? 

4. Напишіть залежність для визначення кількості РС, що кожен день 

відправляться за маршрутом під час наскрізного руху. 

5. Як змінюється кількість РС за п. 4, якщо тривалість обороту  

доби? 

6. Чому дорівнює загальна кількість інвентарних автомобілів, необхідних 

для виконання перевезень за всіма маршрутами з даного пункту? 

7. Коли доцільно застосовувати одиночну їзду, а коли турну? 
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Практична робота № 11 Визначення транспортної рухливості 

населення 

Мета: засвоїти поняття та набути навичок розрахунку теоретичної 

кількості поїздок населення містом і транспортної рухливості населення. 

Короткі теоретичні відомості 

Вихідною інформацією для планування об’єктів перевезень пасажирів є 

транспортна рухливість населення Р. Це кількість поїздок одного жителя на 

рік. 

Кількістьве значення Р, поїздок/рік  розраховують за формулою [1]: 

,                                               (11.1) 

де  – кількість поїздок усього населення міста;  – чисельність населення 

міста, чол. 

Під час розрахунку транспортної рухливості населення кількість поїздок 

 розраховують теоретично на підставі нормативів або визначають практично 

унаслідок опитування населення. Чисельність населення  беруть за 

статистичними даними з урахуванням його перспективного збільшення або 

зменшення. 

Теоретичну кількість поїздок усього населення міста за рік визначають за 

формулою [1]: 

 (11.2) 

де 1,05…1,1 – коефіцієнт, що враховує населення передмістя, що приїжджає до 

міста і тимчасово проживає;  – коефіцієнт, що враховує кількість людей, які 

користуються громадським транспортом, який рекомендовано брати в межах 

;  – річна кількість поїздок одного працівника до місця 

роботи;  – річна кількість поїздок одного учня до місця навчання;  – 

питома вага відповідно працівників і учнів у загальній чисельності населення 

міста, яку беруть згідно з таблицею 11.1;  – коефіцієнти, що враховують 

ділові поїздки населення і культурно-побутові (табл. 11.1);  – коефіцієнт, що 

враховує зворотні поїздки, який беруть у межах ;  – коефіцієнт, 
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що враховує кількість пересадок протягом поїздки. Коефіцієнт  у містах, що 

мають позавуличні види транспорту (метрополітен тощо), знаходиться в межах 

від 1,2 до 1,35, а в містах, що не мають позавуличного транспорту – від 1 до 1,1. 

Таблиця 11.1 – Значення , , ,  

Місто     

Велике (більше 500 тис. чол.) 0,6…0,7 0,3…0,35 1,04…1,05 2,2…2,3 

Мале (менше 100 тис. чол.) 0,7…0,75 0,25…0,3 1,03 1,8…2 

 

Кількість переміщень населення до місця роботи  і учнів до місць 

навчання  визначають за формулою [1]: 

,                     (11.3) 

де  – кількість вихідних днів на рік. За шестиденного тижня , за 

п’ятиденного – , для учнів ;  – кількість святкових днів на 

рік (8 днів);  – тривалість відпустки. У середньому для працівників можна 

взяти  15…28, а для учнів – 70 днів;  – кількість невиходів на роботу через 

хвороби, яку зазвичай беруть  днів. 

Розв’язання типових задач 

Типова задача 11.1. Визначити транспорту рухливість населення Р і 

кількість поїздок усього населення міста на рік , для міста чисельністю 

 тис. чол. з автобусним громадським транспортом і п’ятиденним 

робочим тижнем. 

Розв’язання 

Кількість переміщень населення до місця роботи: 

. 

Кількість переміщень учнів до місця навчання: 

. 

Кількість поїздок населення міста на рік: 

 

 

 поїздок. 
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Числове вираження транспортної рухливості населення (поїздок на рік 

одного жителя): 

. 

Індивідуальне завдання 

Задача 11.1. Визначити транспортну рухливість населення Р і кількість 

поїздок усього населення міста за рік за даними таблиці 11.2. 

Таблиця 11.2 – Варіанти завдань 

Показники 
Варіанти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Чисельність жителів 

міста, тис. чол. 
70 95 60 80 75 55 85 65 90 50 

Тривалість робочого 

тижня, днів 
6 5 6 5 5 6 5 6 5 6 

 

Контрольні питання 

1. Надати визначення транспортної рухливості населення. За якою 

формулою її визначають? 

2. Які чинники визначають теоретичну кількість поїздок населення міста 

протягом року? 

3. У яких межах можуть змінюватися коефіцієнти, що враховують ділові 

та культурно-побутові поїздки населення? 

4. Як визначають кількість переміщень населення до місця роботи? 

5. Як визначають кількість переміщень учнів до місця навчання? 

 

Практична робота № 12 Визначення кількості автобусів для 

перевезення пасажирів міста 

 

Мета: набути навичок розрахунку кількості автобусів, необхідної для 

перевезення пасажирів міста. 

Короткі теоретичні відомості 

Пасажиропотiк – це кiлькiсть пасажирiв, що рухаються в oдному 

напрямку, перетинаючи певну межу за одиницю часу (пасажирiв за годину).  
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Пасажирооборот – це транспортна робота в пас/км за певний проміжок 

часу. Міська транспортна система складається з автобусних маршрутів. Micькі 

маршрути подiляються на дiаметральнi, paдiaльні, напiвдiаметральнi, 

тангенцiальнi, кільцеві та ті, якi виходять за межi міста. Під час проектування 

пасажирських АТП за картою міста уточнюють наявні маршрути руху 

автобусів та їх зупинки. Якщо таких немає, то визначають маршрути з 

урахуванням підприємств на території цього міста. Маршрути поділяють на 

перегони довжиною 300…700 м. Відстань визначають за картою або 

експериментально за показниками одометра транспортного засобу. 

Річну кількість поїздок пасажирів на кожному з маршрутів  

розраховують, виходячи з чисельності мешканців тих районів міста, які 

повинен обслуговувати цей маршрут , і транспортної рухливості населення 

. Для цього чисельність населення міста Н розподіляють за маршрутами руху 

з урахуванням розміщення промислових підприємств, центру міста, вокзалів, 

ринку, стадіонів, навчальних закладів тощо. 

Річну кількість поїздок пасажирів  за кожним маршрутом можна 

визначити за формулою: , поїздок на рік. 

Знаючи , визначають кількість пасажирів, яку необхідно перевозити за 

1 годину на цьому маршруті в одному напрямку, тобто годинний 

пасажиропотік. 

, 

де  – дні в наряді, беруть  днів;  – час на маршруті; 

, 

де  – час у наряді, який згідно з  ОНТП-01-91 [4] для маршрутних автобусів 

беруть  годин;  – час нульового пробігу, визначають за картою або 

експериментально;  – коефіцієнт, що враховує зворотні поїздки, беруть 

. 

За пасажиропотоком визначають оптимальну місткість автобусів, згідно з 

такими статистичними даними (табл. 12.1 [1]). 
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Таблиця 12.1 – Вибір місткості автобуса 

Пасажиропотік, пас/год. 350 350–700 700–1000 Більше 1000 

Місткість автобусf, місць 30–35 50–60 80–85 100–120 

 

Допустимою нормою наповнення автобуса вважають не більше  

площі салона, не зайнятої сидіннями, а в часи пік – до . 

За необхідною місткістю визначають типи і моделі автобусів та їхню 

номінальну пасажиромісткість, . 

Кількість вибраних автобусів на маршруті розраховують за формулою: 

, 

де  – пасажиропотік на маршруті, пас/год;  – година продуктивність 

автобуса на даному маршруті, пас/год: 

, 

де  – номінальна пасажиромісткість, яку беруть з довідкової літератури за 

вибраною моделлю автобуса;  – коефіцієнт наповнення, беруть 

;  – коефіцієнт змінності пасажирів, що залежить від чисельності 

населення міста, маршруту руху і коливається в широких межах. Беруть за 

статистичними даними маршруту. Якщо таких немає, то вибирають у межах 

;  – довжина маршруту, яку визначають за картою, км;  – 

середньотехнічна швидкість руху автобуса. Для міських маршрутів беруть 

 км/год., а для приміських  км/год.;  – коефіцієнт 

використання пробігу на маршруті. Якщо взяти, що перевезення пасажирів 

здійснюється в обох напрямках, тоді ;  – кількість зупинок на маршруті, 

у тому числі кінцевих, яку вибирають за картою;  – час зупинки для однієї 

посадки і висадки пасажирів, яку беруть  години;  – час 

стоянки у кінцевих пунктах, = 0,05…0,1 год 

Розв’язання типових задач 

Типова задача 12.1. За умовами і результатами типової задачі 11.1 

визначити потрібну кількість автобусів на кожному маршруті ( ,  тощо), 

сумарну кількість на всіх маршрутах  та інвентарний парк . 
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Вихідні дані: П = 648 поїздок на рік одного мешканця; Н = 100000 чол.; 

кількість маршрутів міста – 5; середня довжина маршруту  км; 

коефіцієнт випуску парку 0,85. 

Розв’язання. Розподілимо чисельність населення міста Н за п’ятьма 

маршрутами; визначимо кількість поїздок пасажирів на кожному маршруті  

на рік, кількість зупинок  і час на маршруті . 

Установимо довжину маршруту , швидкість руху , час нульового 

пробігу , коефіцієнт зміни пасажирів  і коефіцієнт наповнення . 

Результати наведені в таблиці 12.2. 

Таблиця 12.2 – Результати розподілу пасажирів за маршрутами 

№ 

маршруту 

% від 

Н 

, 

чол. 
П 

, поїздок 

на рік 

, 

км 

, 

км 

, 

год. 

, 

год. 
   

М1 30 30000 648 19440000 9 18 0,5 11,5 15 0,8 2 

М2 25 25000 648 16200000 8 19 0,4 11,6 16 0,8 1,9 

М3 20 20000 648 12960000 7 18 0,4 11,6 10 0,85 1,8 

М4 15 15000 648 9720000 6 19 0,3 11,7 10 0,85 1,7 

М5 10 10000 648 6480000 5 17 0,3 11,7 10 0,9 1,6 

 

Визначимо годинний пасажиропотік, пас/год. на кожному маршруті в часи 

пік та оптимальну місткість автобуса: 

; 

 пас/год.;  місць; 

 пас./год.;  місць; 

 пас./год.;  місць; 

 пас./год.;  місць; 

 пас./год.;  місць. 

За кожним маршрутом визначимо годину продуктивність автобуса: 

 

і необхідну кількість автобусів: 

. 

Тоді: 
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 пас./год.; 

 автобусів; 

 пас./год.; 

 автобусів; 

 пас./год.; 

 автобусів; 

 пас./год.; 

 автобуси; 

 пас/год.; 

 автобуси. 

Сумарна кількість автобусів на маршрутах: 

 автобусів. 

Інвентарний парк автобусів: 

 автобуси. 

Задача 12.1. За умовами та результатами виконання вашого варіанта задачі 

11.1 (П) визначити потрібну кількість автобусів на кожному маршруті ( ,  

тощо), сумарну на всіх маршрутах  та інвентарний парк . Додаткові дані 

за варіантами наведені в таблиці 12.3. 

Студент самостійно визначає довжину маршруту ,  тощо за  і 

кількістю поїздок на маршруті. Рівномірний поділ не допускається. Довжину 

нульового маршруту для всіх маршрутів узяти  в обидві сторони. 

 

Таблиця 12.3 – Варіанти завдань 

Показники 
Варіанти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Середня довжина 

маршруту , км 
7 6 4 7 6 6 5 5 7 4 

Кількість 

маршрутів 
4 5 4 5 4 3 5 4 5 3 

Коефіцієнт випуску 

парку  
0,85 0,9 0,87 0,8 0,86 0,91 0,82 0,88 0,9 0,84 
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Контрольні питання 

 

1. Надайте визначення пасажиропотоку та пасажирообороту. 

2. Що розуміють під маршрутом? На які типи поділяють міські маршрути? 

3. Яким чином розраховують годинний пасажиропотік на маршруті? 

4. Яка допустима норма наповнення автобуса? 

5. Які чинники впливають на годину продуктивність автобуса? 

6. Як розраховують необхідну кількість автобусів на маршруті? 

 

Практична робота № 13 Розрахунок техніко-експлуатаційних 

показників роботи автобусів 

Мета: набути навичок розрахунку техніко-експлуатаційних показників 

роботи автобусів: часу рейсу, часу обороту, частоти руху, інтервалу руху, 

нульового пробігу, кількості рейсів, загального пробігу. 

Короткі теоретичні відомості 

Під час планування і організації роботи автобусів використовують такі 

поняття: 

–  рейс автобуса – шлях від початкового  до кінцевого пункту маршруту; 

–  довжина рейсу  – протяжність маршруту; 

–  час рейсу , який складається з часу руху, часу зупинок для посадки і 

висадки пасажирів  і простою автобуса в кінцевих пунктах маршруту . 

Частота й інтервал руху є важливими елементами роботи автобусів, 

оскільки визначають значною мірою якість обслуговування населення.  

Частотою руху автобусів  називають кількість автобусів, що проходить 

в одиницю часу (зазвичай за 1 год) через будь-яке місце маршруту: 

Інтервал руху автобусів  – проміжок часу між проїздом будь-якого місця 

маршруту двома наступними один за одним автобусами. 

Частота і інтервал руху – зворотні величини. Мінімальна частота руху 

автобусів: на міських лініях 5–6 і на приміських – 2–3 авт/год. 
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Розв’язання типових задач 

Типова задача 13.1. За результатами типової задачі 12.1 визначити , , 

, , , ,  на двох маршрутах, що мають мінімальну та максимальну 

довжину. Для визначення вказаних параметрів беремо маршрути М1 і М5. 

Вихідні дані наведені в таблиці 13.1 і взяті з типової задачі 12.1. 

Таблиця 13.1 – Вихідні дані для розрахунку 

№ маршруту , км   
, 

км/год. 
, год. , год. 

М1 9 9 15 18 0,5 11,5 

М5 5 3 10 17 0,3 11,7 

 

Для маршрутів М1 і М5 узято: час зупинки для однієї посадки і висадки 

пасажирів   год.;  год.;  год. 

Для маршруту М1 : 

– час рейсу  

год; 

– час обороту     год; 

– частота руху    автобусів/год; 

– інтервал руху    хв; 

– нульовий пробіг  км; 

– кількість рейсів   рейсів. 

Загальний пробіг всіх автобусів за робочий день: 

 км. 

Для маршруту М5: 

 год; 

 год; 

 автобусів/год; 

 хв; 

 км; 

 рейсів. 
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Загальний пробіг усіх автобусів за робочий день : 

 км. 

Задача 13.1. За результатами розрахунків задачі № 11.1 визначити , , 

, , , ,  на двох маршрутах, що мають мінімальну та максимальну 

довжину. Кількість зупинок на маршруті  визначити з урахуванням довжини 

перегону – 300…700 м. Узяти нульовий пробіг  маршруту в обидві 

сторони. 

Контрольні питання 

1. Надайте визначення частоти руху автобусів  і напишіть формули для 

її визначення. 

2. Як визначають інтервал руху автобусів, у яких одиницях його 

вимірюють? 

3. Що є закінченим циклом транспортного процесу під час пасажирських 

перевезень на автобусах і якими елементами він характеризується? 

4. Напишіть рівняння для визначення часу рейсу  і часу обороту . 

5. Яку мінімальну частоту руху автобусів рекомендують для міських і 

приміських ліній? 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТА ПІД ЧАС 

ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 
Розподіл балів, які отримує студент у результаті вивчення навчальної 

дисципліни «Автомобільні перевезення», проводиться відповідно до таблиці 

2.1. 

Таблиця 2.1 – Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Відвідування, активність 
на заняттях, оформлення 
конспекту лекцій, звіту з 

практичних робіт 

Поточний контроль знань 

Сума 

Лекції 
Практичні 

роботи 

Контрольні роботи Захист 

практичних 

робіт 
Змістовий 
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