
Інформаційна довідка 
 

1. Вид: навчальна дисципліна ТЕОРІЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ 

2. Код:  ПП В.01.01 

3. Тип: Вибіркова 

4. Рівень: третій (освітньо-науковий) 

5. Семестр, в якому викладається: 3    

6. Кількість кредитів ЄКТС: 5,0 

7. Лектор (викладач): Лобашов О. О.  

8. Результати навчання:  

знати : 

- критерії якості управління транспортними потоками;  

- основні вимоги до управління рухом транспортних потоків;  

- співвідношення між основними характеристиками транспортного потоку; 

- мету та завдання моделювання транспортних потоків;  

- вимоги до моделей транспортних потоків;  

- існуючі підходи до моделювання транспортних потоків; 

- класифікацію моделей аналізу функціонування транспортних мереж;  

- характеристики, сфери використання моделей транспортних потоків;. 

- методику розрахунку розподілу транспортних кореспонденцій;  

- методику визначення глобального критерію ефективності функціонування транспортної мережі.  

- методику визначення ділянок транспортної мережі із незадовільними умовами руху.  

- порядок розробки заходів щодо удосконалення умов руху транспортних потоків;  

- методику оцінки ефективності розроблених заходів. 

вміти : 

- розраховувати змінні, які характеризують інтенсивність, швидкість і щільність транспортних 

потоків;  

- виконувати математичний опис транспортної мережі; 

- визначати характеристики транспортного попиту;  

- розраховувати узагальнену «ціну» ділянок транспортної мережі;  

- розраховувати матрицю найкоротших відстаней; 

- розраховувати розподіл транспортних кореспонденцій;  

- визначати глобальний критерій ефективності функціонування транспортної мережі;  

- виконувати оцінка адекватності моделей транспортних потоків; 

- визначення ділянки транспортної мережі із незадовільними умовами руху;  

- розробляти заходи щодо удосконалення умов руху транспортних потоків із використанням 

моделювання транспортних потоків; 

- виконувати оцінку ефективності розроблених заходів. 

9. Дисципліни, на які спирається: Системологія на транспорті. Моделювання транспортних 

систем. 

10. Зміст:  

ЗМ 1. Основні положення теорії транспортних потоків 

ЗМ 2. Співвідношення між характеристиками транспортних потоків 

11. Форми та методи навчання: словесні, наочні, практичні, репродуктивні (пояснювально-

ілюстративні). Конспектування лекцій. Самостійна робота.  

12. Мова навчання: Українська. 



Information reference 

 

1. Type: the discipline  THEORY OF TRANSPORT FLOWS 

2. Code: ПП В.01.01 

3. Type: Selective 

4. Level:  third (educational-scientific) 

5. Semester, which sets out: 3 

6. Number of ECTS credits: 5,0 

7. lecturer (teacher): A. Lobashov 

8. Learning outcomes  

to know :   

- are criteria of quality of traffic of transport streams control;    

- are the basic requirements to traffic of transport streams control;    

- are variables, which characterize intensity, speed and closeness of transport streams;    

- it is a betweenness by basic descriptions of a transport stream;   

- it is a purpose and task of design of transport streams;   

- requirement to the models of transport streams;    

- are the existent going near the design of transport streams; 

- classification of models of analysis of functioning of transport networks;   

- are descriptions, spheres of the use of models of transport streams;.   

- method of calculation of distributing of transport correspondences;   

- method of determination of global criterion of efficiency of functioning of a transport network.    

- method of determination of areas of a transport network with the unsatisfactory terms of motion. 

- order of development of measures on the improvement of terms of motion of transport streams;  

- method of estimation of efficiency of the developed measures. 

 able :  

- to expect variables, which characterize intensity, speed and closeness of transport streams;    

- to execute mathematical description of a transport network;  

- to determine descriptions of a transport demand; 

- to expect the generalized «cost» of areas of a transport network;   

- to expect the matrix of the most short-story distances;  - to expect distributing of transport 

correspondences;   

- to determine the global criterion of efficiency of functioning of a transport network; 

- to execute estimation of adequacy of models of transport streams; 

- determination of area of a transport network with the unsatisfactory terms of motion;   

- to develop measures on the improvement of terms of motion of transport streams with the use of 

design of transport streams;  

- to execute the estimation of efficiency of the developed measures. 

9. Disciplines that underpin: Systemology in transport. Modeling of transport systems. 

10. Contents:  

CM 1. The main provisions of the theory of transport flows. 

CM 2. The relationship between the characteristics of traffic flows. 

11. Methods of teaching: verbal, visual, practical, reproductive (explanatory, illustrative). Note-taking 

lectures. Independent work.  

12. Language of instruction: Ukrainian. 



Информационная справка 

 

1. Вид: учебная дисциплина ТЕОРИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ 

2. Код: ПП В.01.01 

3. Тип: Выборочная 

4. Уровень: третий (образовательно-научный) 

5. Семестр, в котором читается: 3 

6. Количество кредитов ЕКТС: 5,0 

7. Лектор (преподаватель): Лобашов А. О. 

8. Результаты обучения:  

знать :  

- критерии качества управления движением транспортных потоков;   

- основные требования к управлению движением транспортных потоков;  

 - переменные, которые характеризуют интенсивность, скорость и плотность транспортных 

потоков;   

- соотношение между основными характеристиками транспортного потока;  

- цель и задание моделирования транспортных потоков;   

- требования к моделям транспортных потоков;   

- существующие подходы к моделированию транспортных потоков;  

- классификацию моделей анализа функционирования транспортных сетей;   

- характеристики, сферы использования моделей транспортных потоков;.  

- методику расчета распределения транспортных корреспонденций;   

- методику определения глобального критерия эффективности функционирования транспортной 

сети.   

- методику определения участков транспортной сети с неудовлетворительными условиями 

движения.   

- порядок разработки мероприятий по усовершенствованию условий движения транспортных 

потоков;  

- методику оценки эффективности разработанных мероприятий. 

уметь :  

- рассчитывать переменные, которые характеризуют интенсивность, скорость и плотность 

транспортных потоков;   

- выполнять математическое описание транспортной сети;  

- определять характеристики транспортного спроса;   

- рассчитывать обобщенную «цену» участков транспортной сети;   

- рассчитывать матрицу кратчайших расстояний;  

- рассчитывать распределение транспортных корреспонденций;   

- определять глобальный критерий эффективности функционирования транспортной сети; 

- выполнять оценка адекватности моделей транспортных потоков;  

- определение участка транспортной сети с неудовлетворительными условиями движения;  

- разрабатывать мероприятия по усовершенствованию условий движения транспортных потоков с 

использованием моделирования транспортных потоков;  

- выполнять оценку эффективности разработанных мероприятий. 

9. Дисциплины, на которые опирается: Системология на транспорте. Моделирование 

транспортных систем. 

10. Содержание: 

СМ 1. Основные положения теории транспортных потоков. 

СМ 2. Соотношения между характеристиками транспортных потоков. 

11. Формы и методы обучения: словесные, наглядные, практические, репродуктивные 

(объяснительно-иллюстративные). Конспектирования лекций. Самостоятельная работа. Курсовой 

проект 

12. Язык обучения: Украинский. 


