Вступ до фаху
Модуль 1
Коротка історія ВНТУ, ректори ВНТУ?
Структура ВНТУ?
Структура ІнМТ?
Етапи отримання вищої освіти, їх особливості, можливі посади, наукові ступені
та вчені звання викладачів ВНЗ?
5. Особливості організації і методики навчання в ВНЗ?
6. Форми навчання в ВНЗ, їх особливості, види підсумкового контролю?
7. Відмінності навчання у ВНЗ в порівнянні зі школою?
8. Інформаційне забезпечення навчального процесу?
9. Структурні підрозділи бібліотеки, їх особливості?
10. Права студентів?
11. Обов’язки студентів?
12. Що забороняють студентам правила внутрішнього розпорядку ВНТУ?
13. Умови не допущення студенту до іспиту?
14. Особливості прийому заліків та іспитів?
15. Основні причини поганого навчання?
16. Особливості лекційної форми навчання, мета та правила складання конспекту?
17. Типові помилки при написанні конспекту лекцій, що одночасно слід
виконувати під час лекції?
18. Характеристики єдиної транспортної системи: визначення, складові?
19. Універсальний, спеціалізований транспорт, специфіка міського та
промислового транспорту?
20. Структура єдиної транспортної системи країни?
21. Трубопровідний транспорт, його особливості?
22. Залізничний транспорт: рухомий склад, споруди, спеціалізоване обладнання,
його переваги?
23. Водний транспорт: рухомий, склад, споруди, його переваги?
24. Повітряний транспорт: рухомий склад, стаціонарні споруди, переваги?
25. Роль і місце автомобільного транспорту в єдиній транспортній системі,
переваги перед іншими видами транспорту?
26. Специфічні особливості автомобільного транспорту?
27. Недоліки автомобільного транспорту?
28. Чому транспорт названий галуззю матеріального виробництва, хоча він не
створює нових матеріальних цінностей?
29. Процес виробництва на транспорті, визначення поняття Елементи, які
характерні транспорту, як і будь-якій галузі матеріального виробництва?
30. Місце транспорту в системі виробництва – схема транспортної промисловості,
як галузі матеріального виробництва?
31. Особливості транспортної продукції?
32. Вимірювачі транспортної продукції?
33. Класифікація техніко-експлуатаційних показників (ТЕП) стану і використання
рухомого складу?
34. Собівартість перевезень?
35. Економічна природа затрат на виробництво транспортної продукції?
1.
2.
3.
4.

36. Система побудови тарифів та види тарифів на перевезення?
37. Види тарифів на перевезення та їх визначення?
38. Види професійної діяльності випускників, напрямки їх працевлаштування?
39. Основні задачі експлуатаційно-технологічної і сервісної діяльності
випускників?
40. Основні задачі організаційно-управлінської діяльності випускників?
41. Основні задачі проектно-конструкторської діяльності випускників?
42. Основні задачі виробничо-технологічної діяльності випускників?
43. Основні задачі науково-технічної діяльності випускників?
44. Рухомий склад автомобільного транспорту7
45. Класифікація типів рухомого складу АТ за призначенням та прохідністю?
46. Пасажирський рухомий склад, основні визначення?
47. Вантажний рухомий склад, основні визначення?
48. Причіпний рухомий склад, основні визначення?
49. Спеціальні, спеціалізовані автомобілі?
50. Автопоїзди, прохідність рухомого складу?
51. Правила оформлення титули, структура звітних матеріалів?
52. Хронологія створення автомобіля і його комплектуючих?
53. Автомобільна промисловість України і світу?
54. Визначення поняття модифікація, класифікація легкових автомобілів?
55. Класифікація автобусів і вантажних автомобілів?
56. Класифікація причепів і напівпричепів, класифікація АТЗ, прийнята в
правилах ЄЕК ООН?
57. Технічні і експлуатаційні характеристики автомобілів?
58. Визначення експлуатаційних характеристик автомобілів?
59. Класифікація підприємств автомобільного транспорту і їх характеристика?
60. Класифікація АТП, організаційна структура АТП?
61. Класифікація та організаційна структура СТО?
62. Виробничо-технічна база (ВТБ) підприємств автомобільного транспорту,
основні виробничі фонди АТП?
63. Технічна експлуатація автомобілів, як наука. Об’єкти досліджень технічних
наук?
64. Причини зміни технічного стану автомобілів при експлуатації?
65. Показники якості автомобіля?
СРС?
66. Робочий день водія, його складові частини?
СРС?
67. Вимоги до спеціаліста автомобільного транспорту, його функції?
СРС?
68. Спеціалізований рухомий склад, його класифікація?
69. Класифікація вантажів?
70. Автопоїзди, самоскиди, контейнеровози, фургони
СРС?

