І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Програма розроблена на підставі освітньо-професійної програми за
спеціальністю 275 - Транспортні технології.
Фахові вступні випробування включають перевірку знань, набутих з
наступних дисциплін.
Вступник повинен
знати:
– технічні характеристики та склад транспортних засобів різних видів
транспорту;
– правила перевезення вантажів різними видами транспорту;
– основи експлуатації різних видів транспорту;
– розрахунки техніко-економічних показників різних видів транспорту;
– оформлення, пакування, зберігання, маркування вантажів;
– устрій автомобільних або залізничних доріг, їх класифікацію;
– вибір методів організації руху і роботи екіпажів транспортних засобів;
– організація маршрутів перевезень пасажирів;
– облік роботи транспорту, витрат, собівартості та встановлення тарифів на
транспортні послуги;
– організація охорони праці в транспортних підрозділах;
вміти:
–використовувати знання про види та характеристики транспортних засобів та
забезпечуючих технічних засобів робити висновки щодо конструктивних та
експлуатаційних характеристик, визначати вимоги до них;
–на основі інформації щодо характеру вантажу та умов поставки визначати вид
транспорту та тип транспортного засобу;
- розраховувати основні показники роботу видів транспорту;
- використовувати методи тягових розрахунків;
- на основі інформації про характер взаємодії елементів транспортної системи,
їх продуктивність, обсяг та напрямок вантажопотоків обирати схеми доставки
вантажів та види транспорту;
- використовувати знання щодо інформаційних систем і мереж, методів
комунікації.

ІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Загальний курс транспорту
Особливості та, техніко-економічна характеристика, основні поняття та
умови функціонування видів транспорту (автомобільного, залізничного, водного,
авіаційного, безперервного, міського).
Автомобільний транспорт
Автомобільні транспортні засоби: Загальний устрій автомобілів, автобусів,
спеціалізованих та перспективних автотранспортних засобів. Динаміка автомобіля.
Засоби комфортабельності та безпеки автомобіля. Автодороги (класифікація,
дорожній одяг). Категорії міських вулиць і доріг. Правила експлуатації
автотранспортних засобів. Методи організації руху та роботи екіпажів при
вантажних перевезеннях. Розробка графіків руху. Елементи транспортного процесу
роботи автобусів. Показники використання автомобілей та автобусів: автомобіледні. середній час знаходження в наряді. Економічні та технологічні показники
роботи автомобільного транспорту.
Залізничний транспорт
Тяговий рухомий склад залізниць Загальний устрій тепловозів, електровозів,
дизель- та електропотягів. Основи тяги поїздів. Класифікація і устрій вантажних
та пасажирських вагонів. Класифікація пасажирських поїздів, нумерація поїздів.
Залізничні станції (класифікація, показники роботи). Економічні та технічні
показники залізничного транспорту. Показники перевізної роботи. Будова та
експлуатація залізничних доріг.
Вантажознавство
Транспортні характеристики вантажів. Тара та упаковка. Маркування
вантажів. Заходи підвищення рівня збереженості вантажів. Сумісність вантажів
при збереженні та транспортуванні. Правила перевезень вантажів.
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4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на
підставі наступних критеріїв:
1. Правильність відповіді;
2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;
3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.
Результати додаткового фахового вступного випробування оцінюються за
двобальною шкалою «склав», «не склав» з урахування вищезазначених критеріїв за
наступною шкалою.
Кожному абітурієнту пропонується надати відповіді на 8 обов’язкових
запитань, які охоплюють матеріал, висвітлений у змістовних модулях навчальних
дисциплін.
Оцінка «склав» відповідає 4 і більше правильним відповідям, «не склав» - 0-3
правильних відповідей.

