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ВСТУП
Завданням вступного іспиту зі спеціальності 275 «Транспортні
технології» є виявлення у вступників до аспірантури спеціальних знань і
практичних навичок з комплексу навчальних дисциплін.
При складанні вступного іспиту зі спеціальності вступники повинні
відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики спеціаліста/магістра
транспортних технологій показати високу фундаментальну та спеціальну
управлінську підготовку, вміння приймати рішення в організаційногосподарських ситуаціях діяльності підприємства в умовах ринку.
Програма фахового екзамену є комплексною та охоплює питання, що
відносяться до таких фундаментальних та спеціальних дисциплін, як:
- теорія транспортних потоків;
- системологія на транспорті;
- фактор людини на транспорті;
- логістичне управління на транспорті.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Теорія транспортних потоків
Значення і форми управління дорожнім рухом. Критерії якості управління
рухом транспортних потоків. Основні вимоги до управління рухом
транспортних потоків. Змінні, які характеризують інтенсивність, швидкість і
щільність транспортних потоків. Просторово-часові діаграми руху груп
автомобілів на ділянках доріг. Основне рівняння транспортного потоку.
Співвідношення між основними характеристиками транспортного потоку. Мета
та завдання моделювання транспортних потоків. Вимоги до моделей
транспортних потоків. Характеристика, переваги та недоліки існуючих підходів
до моделювання транспортних потоків. Класифікація моделей аналізу
функціонування транспортних мереж. Характеристика, сфери використання
прогнозних, імітаційних та оптимізаційних моделей. Математичний опис
транспортної мережі. Визначення характеристик транспортного попиту.
Розрахунок узагальненої «ціни» ділянок транспортної мережі. Розрахунок
матриці найкоротших відстаней. Методика розрахунку розподілу транспортних
кореспонденцій. Методика визначення глобального критерію ефективності
функціонування транспортної мережі. Оцінка адекватності моделі. Методика
визначення ділянок транспортної мережі із незадовільними умовами руху.
Порядок розробки заходів щодо удосконалення умов руху транспортних
потоків. Моделювання руху транспортних потоків після впровадження заходів.
Оцінка ефективності розроблених заходів.
Системологія на транспорті
Основні принципи системології. Основні завдання системного підходу.
Системний аналіз та його етапи. Постулати загальної теорії систем (ЗТС).
Теоретична та прикладна частини ЗТС. Когерентність і адитивність. Цілісність
транспортної системи. Елемент транспортної системи. Види зв'язків між
елементами транспортної системи. Структурні і функціональні схеми
транспортної системи. Стан системи. Властивості транспортних систем.
Класифікація транспортних систем. Композиція і декомпозиція причиннонаслідкових відносин між елементами транспортної системи. Умови статичної
та динамічної рівноваги транспортної системи в замкненому стані. Умови
встановлення адекватності між транспортною системою і середовищем у
розімкненому стані. Етапи прийняття рішення. Шкали корисності для оцінки
наслідків прийняття вирішення. Формування результату вирішення. Класичні
критерії прийняття вирішення. Формування критеріїв управління. Етапи
процесу управління. Завдання регулювання. Системи управління за ознакою
керованості і спостережності. Умови повної керованості і спостережності.
Показники якості управління транспортними системами. Інтегральні показники
якості, що використовують для оцінки процесу управління транспортними
системами. Сутність оптимального управління транспортними системами.
Надійність системи управління транспортними системами. Показники
надійності.

Фактор людини на транспорті
Антропологія - наука про людину. Різні види досліджень з проблеми
людини на транспорті. Гігієна праці, організація праці, чергування різних видів
діяльності. Робота і відпочинок. Інженерна психологія, взаємодія людини і
техніки в транспортному процесі. Людина і знаряддя праці. Пристосування
умов праці до людини. Особливості операторської діяльності. Поняття
«операторська діяльність». Класифікація видів операторської діяльності. Засоби
операторської діяльності. Робоче місце людини - оператора. Психічна регуляція
операторської
діяльності.
Система
«людина-машина-середовище».
Характеристики середовища і їх вплив на роботу системи. Особливості
операторської діяльності. Засоби операторської діяльності. Умови і організація
операторської діяльності. Психологічні, функціональні характеристики
людини-оператора і його діяльність. Загальне уявлення про психологічні,
функціональні характеристики людини-оператора. Прояв психологічних
характеристик в діяльності. Антропометричні характеристики. Функціональний
стан людини, закономірності зміни. Психічні стани в професійній діяльності
людини. Проблема психічних станів в сучасній психології. Види станів,
методичні підходи до діагностики і оцінки працездатності, надійності,
втомлюваності людини. Фази стану втоми. Психофізичний стан в
екстремальних, стресових або напружених умовах праці. Ергономічні вимоги
до робочої зони. Вимоги до управління. Робоче місце, графіки робіт,
проектування виробничого середовища: шум, вібрація, освітлення, мікроклімат,
температура на робочому місці.
Логістичне управління на транспорті
Розвиток управлінської думки. Основні наукові школи в менеджменті та
етапи їх розвитку. Місце логістичного управління в системі менеджменту
фірми. Цілі логістичного управління та його функції. Організаційна структура
керування. Важливість ефективної організації логістики на підприємстві.
Децентралізоване та централізоване управління логістичною діяльністю.
Розробка оптимальної організаційною структури логістики. Координація
логістичних функцій в умовах незмінної організаційної структури
підприємства. Принцип «об'єднуючої ланки». Створення єдиного відділу
логістики. Форми інтеграції. Транспортно-логістичний комплекс. Технікотехнологічні нормативи. Ресурсосберігаючі технології, норма-міра, нормадиректива. Нормативне управління. Якість транспортного обслуговування.
Нормоутворючий параметр. Ланцюг перетворень інформаційного потоку.
Логістичні дані. Ресурсний інформаційний підхід. Інтегрована база даних.
Інтернет-технології. Автоматизований ланцюг постачань. Цільова функція
ланцюга цінностей. Класифікація витрат. Витрати в сфері обігу. Схема
формування зв’язаного капіталу. Способи вдосконалювання ланцюгів
цінностей. Типові фінансові рішення для оптимізації.

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВСТУПНОГО ІСПИТУ
Для вступників передбачається виконання письмового іспиту зі
спеціальності, який об’єктивно визначає їх рівень підготовки.
Вступний іспит проводиться в письмовій формі за екзаменаційними
білетами. Кожний екзаменаційний білет передбачає три питання рівнозначної
складності з дисциплін фахового спрямування з наведеного вище переліку.
Тривалість іспиту 2 години (120 хвилин).
Результат фахового випробування оцінюється в балах (максимальна
кількість - 100 балів, мінімальна кількість, що зараховується, - 60 балів).
Оцінювання здійснюється за бальною шкалою (табл. 1).
Таблиця 1 - Система оцінювання іспиту до аспірантури зі спеціальності
за 100 бальною шкалою
Оцінка в
балах

Оцінка за 4-х
бальною шкалою

90-100

відмінно

82-89

добре

74-81
64-73

задовільно

60-63
35-59
0-34

незадовільно

Пояснення
Відмінно (Відмінне виконання
завдань з незначними помилками)
Дуже добре (рівень вище середнього,
з кількома помилками)
Добре (в цілому правильне виконання
з певною кількістю суттєвих помилок)
Задовільно (в цілому не погано, але зі
значними помилками)
Достатньо ( виконання задовольняє
мінімальним критеріям)
Не достатньо (виконання не
задовольняє мінімальним критеріям)
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