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                                                     Перелік питань 
1.Техніко-експлуатаційні показники роботи пасажирського транспорту. 

2.Поняття про рейс і оберт.  

3.Розрахунок часу рейсу і оберту автобуса.  

4.Швидкість руху: технічна, сполучення, експлуатаційна.  

5.Коефіцієнт використання місткості автобуса.  

6.Коефіцієнт технічної готовності парку і коефіцієнт використання парку. 

7.Показники використання автомобілів-таксі: загальний і платний пробіг, середня 

дальність поїздки пасажира.  

8.Продуктивність автомобілів-таксі.  

9.Розрахунок потрібної кількості автомобілів-таксі. 

10.Показники якості перевезення пасажирів автобусами і таксомоторами.  

11.Організація пасажирських автомобільних перевезень.  

12.Об'єм перечення пасажирів і пасажирооберт.  

13.Нерівномірність пасажиропотоку по часам суток, дням тижня, сезонам, 

направленням. 

14.Середня дальність поїздки пасажирів, коефіцієнт змінності пасажирів на маршруті.  

15.Транспортна і маршрутна системи, показники що їх характеризують. 

16.Класифікація автобусних маршрутів.  

17.Зупинні пункти, їх розміщення, обстановка.  

18.Поняття швидкості руху і її нормування.  

19.Комплексна система управління якістю перевезення пасажирів.  

20.Система контролю на автобусному транспорті. 

21.Тарифи і білетна система на автобусному транспорті.  

22.Правила тарифікації на міських, приміських, міжміських автобусних маршрутах. 

23.Особливості таксомоторних перевезень.  

24.Тарифи на таксомоторні перевезення.  

25.Система контролю на таксомоторному транспорті. 

26.Структура служби експлуатації автотранспортних підприємств.  

27.Суть і завдання диспетчерського керівництва.  

28.Оперативне планування перевезень вантажів.  

29.Організація випуску вантажних автомобілів на лінію.  

30.Оперативне диспетчерське керівництво і контроль за роботою рухомого складу на 

лінії.  

31.Централізована і децентралізована системи керівництва перевезеннями вантажів і 

їх суть, переваги і недоліки. 

32.Диспетчерське керівництво рухом автобусів.  

33.Центральні диспетчерські станції, їх функції і завдання.  

34.Організація диспетчерського контролю за роботою автобусів на лінії.  

35.Система диспетчерського керівництва рухом легкових автомобілів-таксі.  
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