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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Програма вступного фахового випробування для вступу на навчання для 
здобуття ступеня бакалавра (зі скороченим терміном) на основі здобутого 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю 275.03 
Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (освітньо-професійна 
програмою «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)») галузі 
знань 27 «Транспорт» (далі – Програма) є нормативним документом Луцького 
національного технічного університету. Програму розроблено на основі 
інтегрованих навчальних планів підготовки молодших спеціалістів у 
структурних підрозділах Луцького НТУ. 

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і 
науки  України.  

Вступні випробування проводяться за основними дисциплінами 
навчального плану підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньо-
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» з таких навчальних дисциплін:  

- автомобілі (конструкція) 
- технічна експлуатація автомобілів 
- вантажні перевезення 
- пасажирські перевезення 
- міжнародні перевезення 
- економіка підприємства 
- правила і безпека дорожнього руху. 
Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 

оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання для здобуття ступеня 
бакалавра (зі скороченим терміном) за  спеціальністю 275.03 Транспортні 
технології (на автомобільному транспорті) (освітньо-професійна програмою 
«Транспортні технології (на автомобільному транспорті)») галузі знань 27 
«Транспорт». 

Мета фахових випробувань – перевірка теоретичної та практичної 
підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодший спеціаліст і відбору абітурієнтів для навчання на здобуття освітнього 
ступеня бакалавр (зі скороченим терміном) за спеціальністю 275.03 Транспортні 
технології (на автомобільному транспорті) (освітньо-професійна програмою 
«Транспортні технології (на автомобільному транспорті)») галузі знань 27 
«Транспорт». 

Фахове вступне випробування проводиться у письмовій формі. 
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ВИМОГИ ДО РІВНЯ ЗНАНЬ ПІДГОТОВКИ УЧАСНИКІВ 
 ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ  

 

Знання: 

- спеціалізовані теоретичні знання у сфері професійної діяльності, 
усвідомлення меж цих знань; 
- спеціалізовані емпіричні знання у сфері професійної діяльності, 
усвідомлення меж цих знань. 

Уміння: 

- широкий спектр когнітивних та практичних умінь/навичок, необхідних для 
розв’язання складних задач у спеціалізованих сферах професійної 
діяльності та/або навчання; 

- знаходження творчих рішень або відповідей на чітко визначені конкретні 
та абстрактні проблеми на основі ідентифікації та застосування даних, 
планування, аналіз, контроль та оцінювання власної роботи та роботи 
інших осіб у спеціалізованому контексті. 

Комунікація:  

- взаємодія з колегами, керівниками та клієнтами у питаннях, що стосуються 
розуміння, навичок та діяльності у професійній сфері; 

- донесення до широкого кола осіб (колеги, керівники, клієнти) власного 
розуміння, знань, суджень, досвіду, зокрема у сфері професійної 
діяльності. 

Автономія та відповідальність: 

- організація та нагляд (управління) в контекстах професійної діяльності в 
умовах непередбачуваних змін, покращення результатів власної діяльності 
і роботи інших; 

здатність продовжувати навчання з деяким ступенем автономії. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 
 

АВТОМОБІЛІ (КОНСТРУКЦІЯ) 
 
Історія розвитку автопромисловості та автомобільного транспорту 

України та інших країн. Види рухомого складу автомобільного транспорту. 
Класифікація автотранспортних засобів (АТЗ). Позначення АТЗ. 

Загальна будова автотранспортних засобів (АТЗ).  
Загальна будова автомобіля та групи його механізмів. Призначення груп 

механізмів та їх розміщення на АТЗ. Особливості схем компоновки легкових,  
вантажних автомобілів та автобусів. Параметри технічних характеристик АТЗ. 
Уніфікація та стандартизація в автомобілебудуванні. 

Загальна будова і прицип роботи поршневих двигунів внутрішнього 
згоряння      (ДВЗ). 

Типи ДВЗ. Схема загальної будови поршневого двигуна, призначення 
основних механізмів і систем. 

Робочий цикл чотирьохтактного бензинового і дизельного ДВЗ. 
Індикаторна діаграма. Параметри циклу. Робочий цикл двотактного двигуна. 
Основні механізми і системи поршневого двигуна. 

Основні параметри поршневих двигунів- діаметр та хід поршня, кількість 
циліндрів, робочий об’єм, ступінь стиску, частота обертання колінчастого вала, 
крутний момент та потужність, питома витрата пального, токсичність 
відпрацьованих газів.  

Кривошипно-шатунний  механізм (КШМ). 
КШМ- призначення, схеми механізмів та розміщення циліндрів, 

конструкція основних деталей та вузлів, циліндрів, головок, поршнів, поршневих 
кілець, шатунів, ущільнень, маховика. Матеріали деталей КШМ. 

Газорозподільний механізм (ГРМ). 
Будова ГРМ. Призначення, схеми нижньоклапанного та 

верхньоклапанного механізмів. Конструкція деталей та вузлів- клапанів, їх 
направляючих, сідел клапанів, клапанних пружин, штовхачів, розподільного 
валу, деталей розподільного валу при верхньому та нижньому розміщенні 
клапанів. 

Фази газорозподілу. Установлення газорозподілу, температурні зазори в 
приводі клапанів. Матеріали деталей кривошипно-шатунного та 
газорозподільного механізмів. 

Система мащення.   
Призначення системи мащення двигунів. Способи змащування деталей. 

Схеми систем мащення. Конструкція приладів системи мащення- масляних 
насосів, фільтрів для очищення масла, радіаторів, клапанів. Пристрої для 
контролю за станом та роботою системи. 

 Масла, що застосовуються в системі  мащенні двигунів. 
Вентиляція картера двигуна-  призначення, схема та будова закритої системи 
вентиляції. 
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Система охолодження.  
Призначення системи охолодження двигуна. Способи охолодження і 

підтримки оптимального температурного режиму. Схема закритої рідинної 
системи охолодження. 
Конструкція приладів та апаратів рідинної системи охолодження- рідинного 
насоса, вентилятора, радіатора, термостата, з’єднувальних шлангів та їх 
ущільнень, контрольного термометра. Робота системи при різних температурних 
режимах, схеми циркуляції рідини. Привід насоса та вентилятора, регулювання 
в приводі. 

Охолоджуючі рідини та їх властивості. Заправна місткість системи. 
Передпусковий підігрівач. Загальна будова та робота повітряної системи 
охолодження. Порівняння рідинної та повітряної системи охолодження. 

Системи живлення.  
Схема системи живлення карбюраторного двигуна. Основані прилади 

систем живлення та їх призначення. Паливо для бензинових двигунів та його 
властивості. 
Горюча суміш, її властивості, вимоги до складу суміші на різних режимах роботи 
двигуна. 

Будова та принцип роботи дозуючих систем сучасних карбюраторів- 
холостого ходу, головного дозуючого пристрою, економайзера, еконостата, 
прискорювального насоса, пускового пристрою. Будова та принцип роботи 
діафрагмового паливного насоса, фільтрів очищення палива та повітря. Системи 
випуску відпрацьованих газів.  

Системи впорскування бензину та їх схеми. Основані прилади систем 
живлення та їх призначення. Горюча суміш,  вимоги до складу суміші на різних 
режимах роботи двигуна. Будова та принцип роботи  систем впорскування 
бензину. 

Схема живлення дизеля. Основні прилади систем живлення та їх 
призначення. Паливо та його властивості для дизеля. Будова та робота пристрою 
подачі палива- насоса низького тиску, ручного насоса, насоса високого тиску, 
фільтрів, форсунок, трубопроводів, з’єднань трубопроводів високого тиску. 
Призначення, схема та робота всережимного регулятора частоти обертання 
колінчастого вала. Зниження токсичності відпрацьованих газів дизеля. 

Трансмісія АТЗ. 
Призначення трансмісії. Способи перетворення обертального моменту в 

трансмісії. Поняття про ступінчасту та безступінчасту трансмісії. 
Схеми  трансмісій АТЗ. Основні механізми трансмісії. Особливості 

трансмісій повноприводних автомобілів. 
Зчеплення. 
Призначення, схема елементарного фрикційного зчеплення принцип його 

роботи. Будова та робота фрикційного, гідравлічного та електромагнітного 
зчеплення. Конструкція деталей фрикційного зчеплення: нажимного та веденого 
дисків, натисного пристрою /пружин/, механізму вимикання. Конструкція та 
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робота механічного та гідравлічного приводів керування зчепленням. Елементи 
приводу- головний та робочий циліндри, педалі та їх установки. Регулювання в 
зчепленнях та приводах управління. Схеми та принцип дні пружинного та 
пневматичного підсилювача приводу управління зчепленням. 

Коробка перемикання передач (КПП) та роздавальна коробка. 
Призначення. Схеми та  принцип дії КПП з нерухомими та рухомими 

осями валів. Конструкція ступінчастих КПП. Конструкція та робота замків, 
фіксаторів зубчатих муфт та інерційних синхронізаторів. 

Схема та принцип дії гідротрансформатора. Будова та принцип роботи 
гідромеханічної коробки передач. Поняття про гідрооб’ємні та електричні 
передачі. Варіатори. 

Призначення та схеми роздавальних коробок. Будова роздавальних 
коробок з блокованим та диференціальним приводом до ведучих мостів. 
Приводи керування КПП та роздавальними коробками. Змащування коробок 
передач та роздавальних коробок. 

Карданна передача. 
Призначення. Схема карданної передачі та її основних частин. Типи 

карданних шарнірів. Конструкція карданних шарнірів рівних і нерівних кутових 
швидкостей, карданних валів, рухомих шліцьових з’єднань, проміжних опор. 
Балансування карданних передач, вимоги до складання. 

Головна передача. 
Призначення. Схеми одинарних передач- циліндричної, конічної, 

гіпоїдної. Конструкція та особливості роботи гіпоїдної передачі. Схеми 
одноступінчатих та двоступінчатих  подвійних головних передач: центральних 
та рознесених. Методи регулювання підшипників та зачеплення зубчатих коліс 
головних передач. Змащування головної передачі. 

Рама, кузов,  мости. 
Призначення та типи рам. Несучі кузови автомобілів. 
Призначення та типи мостів. Будова ведучого, керованого, комбінованого 

та підтримуючого мостів. 
Підвіска. 
Призначення підвіски. Кінематичні схеми підвісок. Схеми передачі зусиль 

та моментів через підвіску на раму (несучий кузов). Основні частини підвіски та 
їх призначення. Конструкція пружних елементів підвіски- листової ресори, 
пружин, торсіона, гумового та пневматичних пружних елементів. Конструкція та 
робота телескопічного амортизатора, стабілізатора поперечного крену. 
Конструкція направляючих пристроїв, механічних та гумово- механічних 
шарнірних з’єднань. 

 Колеса  та шини. 
Призначення коліс. Загальна будова колеса з пневматичною шиною. 

Будова ободів. Конструкція коліс з різними ободами. Способи кріплення шин на 
ободі колеса. Основні частини камерної та безкамерної шин та їх конструкція. 
Малюнок протектора шин різного призначення. Особливості конструкції шин з 
постійним та регульованим внутрішнім тиском, тропічного та північного 
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(морозостійкого) виконання. 
Класифікація шин по формі обода та особливості їх конструкції. 

Маркування шин. Технічні параметри шин, які регламентуються державними 
стандартами. 

Рульове керування.  
Схема повороту автомобіля. Схема рульового керування. Призначення 

рульового механізму та приводу. Типи рульових механізмів. Передаточні числа 
рульового керування, рульового механізму та привода. Сходження та розвал 
керованих коліс. Стабілізація керованих коліс. Загальна будова рульового 
керування та керованого моста. Конструкція поворотних цапф, шворнів, 
підшипників. Безшкворневі поворотні цапфи.  

Конструкція рейкових, черв’ячних, гвинтових та комбінованих рульових 
механізмів. Регулювання рульових механізмів. Схеми рульових  приводів при 
залежній та незалежній підвісках. Конструкція рульових приводів- рульової 
трапеції, тяг, кріплень та шарнірних з’єднань. 

Будова та робота гідравлічного підсилювача рульового керування. 
Слідкуюча дія підсилювача. Робоча рідина гідро-підсилювача. 

Гальмова система. 
Принцип гальмування АТЗ. Призначення гальмівних систем- робочої, 

запасної, стоянкової, допоміжної. Оціночні критерії ефективності гальмових 
систем. Складові частини гальмових систем- гальмові механізми та гальмові 
приводи, їх призначення та основні типи. Схеми барабанних та дискових 
гальмових механізмів.  

Гальмові рідини та їх властивості. Заповнення привода рідиною. 
Конструкція та робота механізмів гальмування причепів- клапанів гальмування 
по однопровідному та двопровідному приводах повітряних розподілювачів 
причіпа, електромагнітного клапана. 

Пневматичний гальмовий привод- схема, будова пневматичного циліндра 
автомобіля. Антиблокувальні системи гальм. 

 Кузов і  кабіна. 
Типи кузовів легкових автомобілів та автобусів. Загальна будова кузова. 
Призначення та робота систем вентиляції, опалення та кондиціонування. 
Заходи із підвищення безпечності кузовів.  
Кабіна вантажного автомобіля. Варіанти розташування кабін на вантажних 

автомобілях. Кабіна, яка піднімається. Вантажна платформа. 
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ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
 

Основи транспортного процесу. 
Поняття про транспорт та транспортний процес. Роль транспорту у 

господарстві України. Транспортний процес і його елементи. Продукція 
транспорту і її особливості. Особливості роботи автотранспорту в умовах ринку. 
Класифікація вантажних автомобільних перевезень. Вантажі і вантажопотоки. 
Загальні відомості про вантажі. Класифікація вантажів. Небезпечні вантажі, їх 
класифікація. Тара, її призначення і коротка характеристика. Основні техніко-
економічні вимоги до тари. Правила упакування вантажів. Правила визначення 
ваги вантажів. Правила перевезень тари. Маркування вантажів, його 
призначення. Види маркування, способи його нанесення. Правила маркування 
вантажів. 

Транспортні засоби та шляхові умови їх експлуатації. 
Транспортні засоби, їх класифікація та характеристика. Поняття про умови 

експлуатації транспортних засобів та їх характеристика. Класифікація 
автомобільних доріг згідно Закону України «Про автомобільні дороги» та їх 
основні транспортно-експлуатаційні показники. Елементи поперечного і 
повздовжнього профілів автомобільних доріг. План автомобільної дороги. 
Дорожнє покриття і його характеристика. Типи дорожніх покрить. Види, 
призначення і характеристика штучних споруд на автомобільних дорогах.    
Утримання автомобільних доріг та споруд. 

Техніко-експлуатаційні показники роботи транспортних засобів. 
Техніко-експлуатаційні показники та їх значення для планування і 

організації роботи автомобільного транспорту. Автомобільний парк та його 
використання. Коефіцієнти технічної готовності парку та випуску автомобілів на 
лінію. Фактори, що на них впливають. Поняття про їздку і оборот. Вантажність 
автотранспортних засобів та її використання. Способи підвищення використання 
вантажності автомобілів. Пробіг транспортних засобів і його використання. 
Коефіцієнт використання пробігу, заходи щодо його підвищення. 

Організація руху транспортних засобів. 
Види маршрутів. Маршрутизація автомобільних вантажних перевезень. 

Вплив вантажу на вибір автотранспортного засобу та маршруту. Фактори, які 
враховують при складанні маршрутів руху. Розрахунок техніко-експлуатаційних 
показників роботи автомобільних транспортних засобів на: маятниковому 
маршруті із зворотнім не завантаженим пробігом; маятниковому маршруті із 
зворотнім частково завантаженим пробігом; маятниковому маршруті із 
зворотнім завантаженим пробігом; простому кільцевому маршруті; розвізному 
кільцевому маршруті; збірному кільцевому маршруті; розвізно-збірному 
кільцевому маршруті. 
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ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
 
Розвиток пасажирського автомобільного транспорту. 
Основне завдання, роль та значення пасажирського автомобільного 

транспорту. Стан пасажирських автомобільних перевезень в Україні. Основні 
проблеми автомобільного транспорту та шляхи їх вирішення. Державне 
регулювання діяльності автомобільного транспорту. Основні аспекти Концепції 
розвитку автомобільного транспорту України на період до 2020 року. 
Автомобільні транспортні засоби. Послуги пасажирського автомобільного 
транспорту загального користування. Екологічні аспекти функціонування 
автотранспорту. 

Експлуатаційні показники використання автобусів. 
Обсяг автобусних перевезень; пасажирообіг; середня дальність поїздки 

пасажира; тривалість перебування в наряді, на маршруті; швидкості; 
продуктивний та загальний пробіги; коефіцієнт використання пробігу; 
коефіцієнт технічної готовності; коефіцієнт випуску на лінію; пасажиромісткість 
транспортного засобу; коефіцієнт використання місткості. Продуктивність. 
Доходи. 

Класифікація автобусних маршрутів. 
Транспортна мережа. Основні вимоги до міської транспортної мережі. 

Показники транспортної мережі. Визначення терміну "автобусний маршрут". 
Класифікація маршрутів. Ознаки, які характеризують міські, приміські, 
міжміські та міжнародні автобусні маршрути. Порядок відкриття автобусних 
маршрутів. Показник регулярності руху автобусів. Паспорт автобусного 
маршруту. 

 Нормування швидкостей руху автобусів на маршрутах. 
Швидкості руху автобусів: технічна, сполучення, експлуатаційна. Шляхи 

підвищення швидкостей руху. Поняття про час рейсу, час оборотного рейсу. 
Методика нормування швидкостей руху автобусів на міських маршрутах. 
Нормування швидкостей руху на міських та приміських маршрутах. Термін 
проведення нормування швидкостей. 

Обстеження та вивчення пасажиропотоків. 
Рухомість населення. Фактори впливу на неї. Загальні поняття про 

пасажиропотоки. Методи обстеження пасажиропотоків для вивчення попиту на 
перевезення. Організація обстеження пасажиропотоків: підготовка до 
проведення обстеження; проведення обстеження, опрацювання матеріалів 
обстеження; заходи щодо організації пасажирських перевезень; впровадження 
заходів щодо удосконалення перевезень. Визначення показників: обсягу 
перевезень; пасажирообігу; середньої дальності поїздки пасажирів; коефіцієнта 
змінності пасажирів; коефіцієнтів нерівномірності пасажиропотоку за годинами 
доби, днями тижня і напрямками маршруту. 

 Розклади руху автобусів на маршрутах. 
Поняття про розклади руху автобусів. Вимоги до розкладів руху. Види 

розкладів: маршрутний зведений, станційний, інформаційний, робочий. Вихідні 
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дані для складання розкладу. Методи розробки розкладів. Зв'язок маршрутних 
розкладів з пасажиропотоками, плановими експлуатаційними показниками 
роботи автотранспортного підприємства, організацією праці водіїв. 

Організація перевезень на приміських і міжміських маршрутах. 
Загальні поняття про організацію приміських і міжміських автобусних 
перевезень. Визначення обсягу автобусних перевезень. Обстеження 
пасажиропотоків. Принципи вибору і обґрунтування маршрутів. Вибір 
транспортних засобів. Розрахунок необхідної кількості автобусів. Нормування 
швидкостей руху автобусів на міжміських маршрутах. Системи організації руху 
автобусів. Форми організації праці водіїв. Розклади руху автобусів на 
міжміських маршрутах. 
 

МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
Отримання допуску до роботи в системі МДП. 
Поняття міжнародного перевезення. Конвенція про міжнародне 

перевезення вантажів (Конвенція МДП, 1975 р.). Умови допуску до системи 
МДП та вимоги до перевізників. Процедура допуску до системи МДП. 

Види господарської діяльності з надання послуг з міжнародних 
перевезень пасажирів та вантажів, що підлягають обов’язковому 
ліцензуванню. Порядок ліцензування автотранспортних перевезень. Види 
страхування на транспорті при виконанні міжнародних перевезень. Страхування 
за системою «Зелена карта”. 

Загальні правила користування книжкою МДП. 
Загальні правила. Використання книжки МДП для перевезення 

великовагових або великогабаритних вантажів. Товари заборонені для 
перевезення. Повернення книжок МДП в АсМАП. Санкції, що накладаються на 
перевізника у разі порушення правил користування книжкою МДП. 

Порядок виконання міжнародних автомобільних перевезень вантажів 
за системою МДП. 

Документи, що регулюють виконання перевезень за системою МДП. 
Вивезення товару з митної території України. Ввезення товарів на митну 
територію України. Транзит територією України. 

Функціонування гарантійної ланки МДП. 
Переваги системи МДП. Складові міжнародної гарантійної ланки. Основні 

завдання гарантійної ланки системи МДП. Взаємодія з митними органами. 
Статус митного перевізника та порядок його набуття в Україні. 
Нормативно-правова база набуття статусу митного перевізника. Права та 

обов’язки митного перевізника. Порядок набуття статусу митного перевізника. 
Основні особливості пропуску товарів і транспортних засобів через 

державний кордон України. 
Порядок пропуску через державний кордон. Категорії пунктів пропуску. 

Бортова документація транспортних засобів, що підлягає контролю в пунктах 
пропуску. 

Взаємодія митниць при здійсненні контролю за переміщенням товарів 
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через митний кордон України. 
Система SAFE TIR як інструмент безпеки перевізника. 
Схема руху книжки МДП. Схема передачі інформації про перевезення. 
Особливості виконання перевезень товарів територією ЄС з 

використанням книжки МДП. Міжнародні акти та угоди, що регулюють 
виконання перевезень товарів територією ЄС з використанням книжки МДП. 
Порядок оформлення книжки МДП. 

Організація міжнародного дорожнього перевезення небезпечних 
вантажів в Україні. 

Законодавча база. Основні вимоги до організації перевезень небезпечних 
вантажів. Документація для перевезення. Додаткове обладнання транспортних 
засобів. 

Міжнародні перевезення пасажирів. 
Організація міжнародних автобусних перевезень. Кваліфікаційні вимоги 

до водіїв. Планування робочого часу та відпочинку водіїв. Засоби контролю за 
виконанням водіями норм, щодо планування робочого часу та відпочинку водіїв. 
Обов’язки та права водіїв і пасажирів 

 
 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 
Поняття, цілі і напрями діяльності транспортного комплексу Техніко-

економічна характеристика окремих видів транспорту. Особливості економічної 
діяльності транспортного підприємства. Класифікація підприємств 
автомобільного транспорту. Ринок автотранспортних послуг. Перелік 
транспортних послуг, що виконуються при перевезенні вантажів та пасажирів. 
Методи визначення обсягу транспортної продукції. 

Капітал і виробничі фонди підприємства  
Суть, види та функції капіталу. Класифікація і структура основних фондів. 

Оцінка основних фондів. Фізичний і моральний знос. Амортизація ОФ 
підприємства.  

Оборотні фонди транспортних підприємств 
Сутність, склад та класифікація оборотних засобів підприємства. 

Матеріальні ресурси підприємства та показники їх використання.   
Персонал підприємства, продуктивність  праці 
Поняття, класифікація та структура персоналу. Планування та формування 

персоналу. Продуктивність праці та методи її вимірювання. Організація та 
нормування праці на підприємстві. 

 Оплата праці робітників транспортних підприємств 
Організація оплати праці на підприємстві. Форми і системи оплати праці. 

Структура заробітної плати. Тарифна і безтарифна системи оплати праці. Пряма 
та відрядна форми оплати праці. Склад фонду оплати праці підприємства. 
Відрахування на соціальні заходи із фонду заробітної плати. 

Витрати виробництва на транспорті 
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Характеристика витрат та їх класифікація. Групування витрат за 
економічними елементами на автомобільному транспорті. Планування витрат 
підприємства. 

 Собівартість перевезень 
Поняття собівартості. Методика калькуляції собівартості перевезень. 

Розрахунок матеріальних витрат. Фактори, що впливають на собівартість 
перевезень. Вплив техніко-експлуатаційних показників використання рухомого 
складу на собівартість перевезень.   

Ціноутворення на транспорті 
Механізм ціноутворення на транспортні послуги. Формування та 

розрахунок тарифів на перевезення. Визначення ціни на вантажні та пасажирські 
перевезення.   

Фінансово-економічні результати й ефективність діяльності на 
транспорті 

Формування доходу підприємства. Визначення фінансового результату 
діяльності транспортного підприємства. Прибуток підприємства, порядок 
формування та види. Ефективність діяльності підприємства. Визначення 
показників рентабельності. 

 
ПРАВИЛА І БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

 
Безпека дорожнього руху. Вступ.  
Визначення і завдання курсу. Фактори, які забезпечують БДР. Поняття про 

систему «Водій – автомобіль –дорога – середовище» (ВАДС). 
Дорожньо-транспортні пригоди (ДТП), їх облік та аналіз. 
Класифікація ДТП, пригоди, що не відносяться до ДТП. Основні причини 

і фактори, які сприяють їх виникненню. Експертиза ДТП. Поняття про 
експертизу та її види. 

Водій і БДР. Поняття про психофізіологію праці водія. 
Сприймання водієм простору і часу. Поняття про увагу та її організацію. 

Якості уваги. Реакція і її види; вплив алкоголю, наркотиків, медикаментів на 
реакцію водія. Швидкість, прискорення, вібрація та їх вплив на організм. 
Фізіологія людини при керуванні автомобілем вночі. Втома, стомленість, 
перевтома та фактори, що їм сприяють. Ознаки втоми водія. Ілюзії і галюцинації. 

Транспортні засоби і БДР.  
Конструкційна безпека транспортних засобів та нормативні документи, які 

її регламентують. Тягово-швидкісні властивості автомобілів. Гальмівні 
властивості автомобіля: види і вимоги до гальмівних систем. Службове і 
екстрене гальмування та їх характеристика. 

Методи визначення ефективності гальмівних систем при щоденній 
перевірці, дорожніх та державних випробуваннях. Поздовжня і поперечна 
стійкість автомобіля. 

Дорожні умови і БДР.  
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Вплив дорожніх умов на безпеку руху; ковзкість покриття. Класифікація 
доріг, вулиць і дорожніх покриттів. 

Робота з попередження ДТП в АТП.  
Безпека руху в АТП. Планування роботи з попередження ДТП в АТП. 

Обов’язки й права служби безпеки в АТП. 
Проблеми організації дорожнього руху.  
Автомобілізація і дорожній рух. Основні напрямки діяльності з організації 

дорожнього руху. 
Характеристики дорожнього руху.  
Транспортний потік. Основна діаграма транспортного потоку. Пішохідний 

потік. 
Дослідження дорожнього руху.  
Класифікація методів дослідження. Документальне вивчення. Натурні 

дослідження. Методика натурних досліджень. 
Методичні основи організації дорожнього руху. 
Завдання і основні напрями організації руху. Розділення руху в просторі. 

Розділення руху в часі. Формування однорідних транспортних потоків. 
Практичні заходи з організації і регулювання дорожнього руху.  
Організація і регулювання транспорту у процесі руху. Рух на перехрестях. 
Односторонній рух. Круговий рух на перехрестях. Організація руху 

пішоходів. Застосування зональних обмежень руху транспортних засобів. 
Обмеження руху шляхом створення пішохідних зон. Обмеження руху у 
житлових зонах. 

Організація руху в специфічних умовах.  
Рух у темний час доби. Рух в зимових умовах. Рух у гірській місцевості. 
Технічні засоби організації дорожнього руху.  Призначення і 

класифікація технічних засобів. Дорожні знаки і дорожня розмітка. Світлофорне 
регулювання. Умови введення світлофорної сигналізації. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 
Вступні випробування проводяться у вигляді тестування. Для проведення тестування 

формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список 
допущених до тестування ухвалюється рішенням приймальної комісії, про що складається 
відповідний протокол. 

Для проведення тестування приймальною комісією попередньо готуються тестові 
завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма фахового 
вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті 
Луцького НТУ (http://www.lutsk-ntu.com.ua) та інформаційних стендах приймальної комісії. 

Вступне випробування проводиться у строки передбачені Правилами прийому до 
Луцького НТУ. 

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує варіант завдання, 
який містить 30 тестів, для кожного з яких передбачено 5 варіантів відповідей. 

Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну відповідь і позначити її 
номер у картці відповідей у рядку, який відповідає номеру цього завдання. Кожне завдання 
передбачає один правильний варіант відповіді. На виконання тестового завдання відводиться 
3 години (180 хвилин). 

За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня фахових знань за 
наступними критеріями.  

Вірне виконання усіх 30 тестових завдань оцінюється в 100 балів. Кожен рівень 
складності оцінюється наступним чином: 

Перший рівень складності (від 1 до 10 тестового завдання). 
Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 20 балів. Одне 

вірно виконане завдання оцінюється в 2 бала.  
Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 12 балів. 
Другий рівень складності (від 11 до 20 тестового завдання). 
Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 30 балів. Одне 

вірно виконане завдання оцінюється в 3 бали. 
Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 18 балів. 
Третій рівень складності (від 21 до 30 тестового завдання). 
Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 50 балів. Одне 

вірно виконане завдання оцінюється в 5 балів. 
Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 30 балів 
Заяву про апеляцію щодо кількості балів, отриманих на вступному випробуванні у 

Луцькому НТУ, вступник може подати особисто не пізніше наступного робочого дня після 
оголошення кількості балів, отриманих з даного вступного випробування. Заява про апеляцію 
подається відповідальному секретарю Приймальної комісії та візується головою Приймальної 
комісії. 
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