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Програма фахового вступного випробування за спеціальністю
275 Транспортні технології спеціалізацією 275.03 на автомобільному
транспорті при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня
бакалавра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) / Уклад. А.О. Лямзін,
Г.Ю. Бурлакова, В.А. Сенатосенко – Маріуполь: ПДТУ, 2021. – 14 с.

Програма містить перелік обов’язкових освітніх компонентів для
здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 275 «Транспортні
технології (за видами)» ОПП «Транспортні технології на автомобільному
транспорті», зміст їх модулів та тем, оволодіння якими забезпечує загальні
та спеціальні (фахові) компетентності за спеціальністю, визначені
стандартом вищої освіти.

Програму розроблено фахово-атестаційною комісією за
спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)» ОПП
«Транспортні технології на автомобільному транспорті», створену наказом
ректора ДВНЗ «ПДТУ» від 09 березня 2021 року № 58-05.

Розробники програми (склад фахово-атестаційної комісії):
Лямзін Андрій Олександрович – доцент кафедри технологій

міжнародних перевезень і логістики,
канд. техн. наук;

Бурлакова Галина Юріївна – доцент кафедри автомобільного
транспорту, канд. техн. наук;

Сенатосенко Володимир Анатолійович – старший викладач кафедри
автомобільного транспорту.

Ó ДВНЗ «ПДТУ», 2021 рік
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програму фахового вступного випробування складено на підставі
освітньо-професійної програми «Організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста.

Мета фахового вступного випробування полягає в комплексній
перевірці знань абітурієнтів при вступі для здобуття освітнього ступеня
бакалавра, отриманих ними в результаті вивчення дисциплін,
передбачених освітньо-професійною програмою, під час здобуття
попереднього освітнього ступеня.

Абітурієнт повинен продемонструвати фундаментальні та
професійно-орієнтовані уміння та знання, а також здатність вирішувати
типові професійні завдання.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ

1. Транспортні засоби

Класифікація транспортних засобів за призначенням та категоріями.
Загальна будова транспортних засобів.

Призначення, розташування, будову, принцип дії агрегатів, складових
одиниць, механізмів і систем автотранспортних засобів категорії в та
правила їх технічної експлуатації; будову, правила експлуатації і
технічного обслуговування причепів; основи керування
автотранспортними засобами будову, правила експлуатації і технічного
обслуговування причепів; основи керування автотранспортними засобами;
причини виникнення несправностей, способи їх виявлення та усунення;
порядок проведення технічного обслуговування.

Конструктивні властивості транспортних засобів. Швидкісні
характеристики двигуна, коефіцієнт корисної діїв трансмісії, номінальний
та статичний радіуси коліс, координати центру ваги та моменти інерції
автомобіля і його частин.

Вимоги до конструкції транспортних засобів. Тягово-швидкісні і
гальмівні властивості, паливна економічність, керованість, маневреність,
стійкість, плавність ходу, прохідність, надійність, технологічність
обслуговування і ремонту та мінімальна собівартість транспортних робіт.
Невелика вартість автомобіля і його експлуатації, безвідмовність і
ремонтопридатність, легкість управління, безпека, комфортабельність.
Мінімальні розміри і маса, простота конструкції і обслуговування,
технологічність, ремонтопридатність, низький рівень шуму.

Класифікація та схеми компонувань рухомого складу автомобільного
транспорту. Види рухомого складу за типом встановленого двигуна, за
величиною осьового навантаження на опорну поверхню, за
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конструктивною схемою, за розмірністю, за видом перевезень, за
прохідністю.

Особливості конструкції автомобілів підвищеної прохідності.
Експлуатаційні якості автомобілів підвищеної прохідності. Схеми
додаткових силових передач.

Автомобілі-самоскиди та автопоїзди-самоскиди. Визначення,
класифікація, коротка характеристика автомобілів-самоскидів та
автопоїздів-самоскидів.

Автомобілі та автопоїзди-цистерни. Визначення, класифікація,
коротка характеристика автомобілів-самоскидів та автопоїздів-цистерн.

Рекомендована література:
1.Кисликов В.Ф., Лущик В.В. Будова й експлуатація автомобілів:

Підручник. – 6-те вид. – К.: Либідь, 2006. – 400 с.
2. Пехальський А.П. Устройство автомобилей: Учебник для студ.

учреждений сред. проф. образования А.П. Пехальский, И.А. Пехальский. –
М.: Издательский центр "Академия", 2005. – 528 с.

3. Шестопалов С.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт
легковых автомобилей. Учебник. - М.: ИРПО, 2000 г.

4. Строков А.П., Макаренко М.Г., Орлов В.Ф., Павленко В.А. Книга І
Основи будови і експлуатації автопоїздів. Підручник: У 2 кн. — К.:
Грамота, 2005

2. Організація дорожнього руху

Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього руху.
Терміни, визначені у Правилах дорожнього руху. Вимоги до водіїв

транспортних засобів. Обов'язки, права та правила поведінки пішоходів і
пасажирів.

Дорожні знаки. Значення дорожніх знаків в загальній системі
організації дорожнього руху. Класифікація дорожніх знаків. Призначення.
Назва і місце встановлення кожного знака.

Дорожні розмітка та обладнання. Види розмітки, місця нанесення.
Значення горизонтальної та вертикальної розміток, їх характеристики.

Правила проїзду пішохідних переходів, зупинок маршрутних
транспортних засобів і залізничних переїздів. Переваги маршрутних
транспортних засобів. Рух через залізничні переїзди.

Перевезення пасажирів та вантажів. Вимоги безпеки руху щодо
перевезення людей транспортними засобами. Обладнання вантажних
автомобілів для перевезення людей. Перевезення вантажів. Вантажі, які
перевозяться за спеціальними правилами.

Особливості руху транспортних засобів на автомагістралях і дорогах
для автомобілів. Особливості руху транспортних засобів і пішоходів у
житловій та пішохідній зоні.
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Порядок і умови експлуатації транспортного засобу. Загальні вимоги
до технічного стану транспортних засобів і їх обладнання. Заборона
експлуатації транспортних засобів відповідно до діючого законодавства.
Технічні несправності, за яких водієві дозволяється подальший рух.

Транспортний та пішохідний потік. Загальні засади організації
дорожнього руху. Загальні методичні положення організації дорожнього
руху. Первинні показники дорожнього руху. Щільність транспортного
потоку. Швидкість руху. Затримки руху.

Закономірності формування пішохідних потоків. Визначення
інтенсивності пішохідного руху. Параметри міських пішохідних потоків.
Пішохідні тротуари. Наземні пішохідні переходи.

Моделювання руху. Натурні дослідження.
Особливості організації руху на автомобільних дорогах та

перехрестях. Визначення максимальної і мінімальної інтенсивності руху.
Порядок оформлення даних обліку руху. Пропускна здатність перехресть і
автомобільних доріг.

Рекомендована література:

1. Закон України «Про дорожній рух» (зі змінами та доповненнями
станом на 01.01.2020 р.). –.https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3353-12

2. Правила дорожнього руху України ,К.-2019, 218с.
3. В.О.Безсмертний, З.Д. Дерех, В.В. Іщенко. Основи керування

автомобілем і безпека руху: Підручник – К.: Вища шк.., 1996. – 202с.
4. Д.В. Зеркалов, П.Р. Левковець, О.У. Мельниченко, О.М. Дмитрієв.

Безпека руху автомобільного транспорту: Довідник. – К.: Основа, 2002.
– 360с.

5. О.А. Тимовський, В.Б. Нестеренко. Основи керування автомобілем і
безпека руху: в запитаннях і відповідях. Екзаменують ДАІ та дорога.
Книга 1: Навч. Посіб. – К: Основа, 2008. – 176с.

3. Організація автомобільних перевезень

Загальні поняття про транспорт, транспортний процес. Основні
елементи технічного забезпечення автотранспорту: засоби сполучення;
шляхи сполучення; підприємства, що забезпечують роботу транспортних
засобів. Транспортні засоби для вантажних перевезень. Класифікація
вантажних автомобілів. Класифікація тягачів, причіпних систем і
автопоїздів.

Вантаж як об'єкт транспортної роботи, складові елементи вантажу.
Види вантажів. Види транспортної тари. Маркування вантажів.

Правила перевезення вантажів (в т.ч. небезпечних, негабаритних).
Транспортні засоби для пасажирських перевезень. Класифікація

автобусів. Класифікація легкових автомобілів.
Порядок і умови перевезення пасажирів і багажу.
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Пасажирський автомобільний транспорт, область його використання
та роль в транспортній системі України. Автобусні маршрути. Розміщення
та обладнання зупинок. Організація таксомоторних перевезень. Правила
надання послуг пасажирського автомобільного транспорту. Права і
обов’язки водіїв пасажирського автотранспорту.

Основна документація на перевезення вантажів і пасажирів:
дорожній лист, товарно-транспортна накладна, білетно-касовий лист.

Організація праці водіїв. Організація випуску транспортних засобів
на лінію. Інструктаж водіїв про умови та характер перевезень.

Рекомендована література:

1.Босняк М.Г. Вантажні автомобільні перевезення: Навчальний
посібник для студентів спеціальності 7.100403 «Організація перевезень і
управління на транспорті(автомобільний).- К.: Видавничий Дім «Слово»,
2010.-408с

2.Босняк М.Г. Пасажирські автомобільні перевезення. Навчальний
посібник для студентів спеціальності 6.100404 «Організація перевезень і
управління на транспорті(автомобільний).- К.: Видавничий Дім
"Слово",2011. - 272 с.

3.Марунич В.С., Шморгун Л.Г. та ін. Організація та управління
пасажирськими перевезеннями: Підручник–К.: Міленіум, 2017.- 500 с.

4.Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України №340 від
07.06.2010 р. «Положення про робочий час та час відпочинку водіїв
колісних транспортних засобів» з останніми змінами №278 від 16.08.2016
р.

5. Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом України,
затверджені наказом Мінтрансу України від 14.10.97 р. наказ №363 із
змінами та доповненнями N 26 ( z0240-16 ) від 27.01.2016; N 368 (z1007-18)
від 10.08.2018 р.

6. «Правила надання послуг пасажирського автомобільного
транспорту». Постанова КМ від 26.09.2007 лютого 1997 р. N 1184{ Із
змінами, внесеними згідно з Постановами N 181 ( 181-2018-п ) від
07.02.2018 р.

4. 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.
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Показники використання часу роботи автотранспортних засобів. Час
простою автомобілів під навантаженням і розвантаженням за одну їздку,
його складові елементи.

Швидкості руху автотранспортних засобів. Заходи, щодо підвищення
швидкостей руху і забезпеченню безпеки дорожнього руху.

Час їздки та обороту. Розрахунок кількості їздок та оборотів
автотранспортних засобів.

Продуктивність автотранспортних засобів і одиниці її вимірювання.
Визначення провізної спроможності автомобільного парку.
Вплив окремих техніко-експлуатаційних показників на

продуктивність транспортних засобів, графічний метод зображення.

Рекомендована література:

1. Зінь Е.А. Управління автомобільним транспортом: Навч.
Посібник. / Е.А.Зінь. – Рівне: НУВГП, 2011. – 326 с.

2. Мирошниченко Л. Автомобильные перевозки: организация и
учет / Л.Мирошниченко. – Харьков: Фактор, 2003. – 522 с.

3. Фабрицький М.А. Організація автомобільних перевезень,
дорожні умови та безпека руху: Навч. Посібник. / М.А.Фабрицький,
М.М.Марчук, О.П.Рижий. – Рівне: РДТУ, 2001. – 144 с.

5. Маршрутизація автомобільних перевезень

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.

Поняття про економіко-математичні методи планування
автомобільних вантажних перевезень.

Вибір типу рухомого складу. Норми витрат палива.
Графіки і розклади руху транспортних засобів.
Особливості організації руху автомобільних транспортних засобів на

міських, приміських, міжміських і міжнародних маршрутах.
Транспортна мережа. Основні вимоги до міської транспортної мережі.

Показники транспортної мережі. Визначення терміну "автобусний
маршрут".
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Класифікація маршрутів. Ознаки, які характеризують міські,
приміські, міжміські та міжнародні автобусні маршрути. Порядок
відкриття автобусних маршрутів.

Рекомендована література:

1. Касаткин Ф.П. Организация перевозочных услуг и безопасность
транспортного процесса: Учеб. пособие для высшей школы / Касаткин
Ф.П., Коновалов С.И., Касаткина Э.Ф. - М.: Академический Проект, 2004.
– 352с.

2. Бенсон Д., Уайтхед Дж. транспорт и доставка грузов. пер. с англ. –
М.: транспорт, 1990. – 279 с.

3. Сханова С.Э., Попова О. В., Горев А.Э. Транспортно-
экспедиционное обслуживание. – М.: Издательский центр
«Академия»,2005. – 432 с.

6. Основи організації і планування навантажувально-
розвантажувальних робіт

Навантажувально-розвантажувальні роботи і способи їх виконання.
Поняття про навантажувально-розвантажувальні пункти, їх види і
характеристика. Схеми розташування автомобілів на пунктах. Пропускна
спроможність навантажувально-розвантажувального пункту. Ритм його
роботи. Кількість постів навантаження і розвантаження. Інтервал руху
автомобілів.

Склади, їх призначення та класифікація.
Час простою автомобілів у пунктах навантаження і розвантаження.

Основні елементи і норми часу простою. Правила навантаження та
розвантаження вантажів. Правила транспортування вантажів. Правила
приймання вантажів до перевезення.

Загальні відомості про навантажувально-розвантажувальні механізми.
Класифікація навантажувально-розвантажувальних машин за технічними і

експлуатаційними ознаками. Машини з робочим органом циклічної і
безперервної дії. Стаціонарні, напівстаціонарні та пересувні машини.
Універсальні і спеціальні машини.

Основні параметри навантажувально-розвантажувальних машин і
пристроїв.

Визначення, коротка характеристика та види вантажів, навантаження
або розвантаження яких виконується даним механізмом: портальні стрілові
крани; козлові, мостові та баштові крани; автомобільні крани; самохідні
навантажувачі з вилочним захватом; автомобілі-самонавантажувачі;
автомобілі з вантажопідйомним бортом; стрічкові та пластинчаті
транспортери; комбайни; екскаватори; багатоковшові навантажувачі;
скребкові навантажувачі; бункери.

Автомобільні ваги, їх призначення.
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Основні економічні показники і вибір варіанту механізації
навантажувально-розвантажувальних робіт.

Рекомендована література:
1. И.И. Батищев «Организация и механизация погрузочно-

разгрузочных работ на автомобильном транспорте», М., «Транспорт»-,
1988,368 с.

2. Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства: учебник
для вузов / С. А. Ширяев, В. А. Гудков, Л. Б. Миротин. - М.: Горячая линия
Телеком, 2007. – 848 с.

3. Устройство и эксплуатация подъемно-транспортных и
строительных машин [Текст]: учеб. / М. Д. Полосин. - Москва: Академия,
1999. - 424 с. - ISBN 5- 7695-0452-8 : Б. ц.

4. Грузовые автомобильные перевозки / Воркут А.И. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - К.: Вища шк. Головное изд-во, 1986. - 447 с.

5. Савин В. И. Перевозки грузов автомобильным транспортом:
Справ. Пособие / В. И. Савин - М.: Дело и Сервис, 2002. - 544 с.

7. Технології перевезення вантажів

Технологія перевезень вантажів у контейнерах і на піддонах.
Поняття про контейнер, функції контейнера. Класифікація контейнерів,
вимоги до контейнерів, основні параметри та характеристика. Правила
перевезень вантажів у контейнерах. Розрахунок кількості контейнерів.

Загальна характеристика транспортних засобів для перевезення
вантажів у контейнерах. Засоби механізації при виконанні
навантажувально-розвантажувальних робіт з контейнерами.

Пакетний спосіб перевезення вантажів. Класифікація піддонів.
Правила перевезень вантажів тарно-поштучних вантажів на піддонах та у
пакетах. Розрахунок кількості піддонів.

Засоби механізації навантажувально-розвантажувальних робіт і
автотранспортних засобів для перевезення пакетованих вантажів.

Документація при контейнерних та пакетних перевезеннях.
Ефективність використання контейнерів та піддонів.

Технологія перевезень масових навальних вантажів. Технологія
перевезень будівельних вантажів. Технологія перевезень вантажів
промисловості.

Технологія перевезень небезпечних, негабаритних, великовагових
вантажів.

Технологія перевезень вантажів сільського господарства.
Технологія перевезень вантажів торгівлі і громадського харчування.
Технологія перевезень вантажів, що швидко псуються.
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Технологія перевезень вантажів комунального господарства та
побутового обслуговування.

Рекомендована література:
1. Вільковський Є.К., О.О. Бакуліч. Вантажознавство.

Навчальний посібник.– Львів: „Інтелект-Захід“, 2005, – 224 с.
2. Горяїнов О.М. Практика вантажних перевезень і логістики.

Навчальний посібник. - Харків: Кортес , 2008. - 323 с.
3. Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки. — М. 2004.-

288 с.
4. Дьомін О.А., Загурський О.М. Вантажні перевезення:

Навчальний посібник. Київ: ФОП Ямчинський О.В., 2020. – 608 с.
5. Грузовые автомобильные перевозки: учебник для вузов / А. В.

Вельможин, В. А. Гудков, Л. Б. Миротин, А. В. Куликов. – М.: Горячая
линия - Телеком, 2006. – 560 с.

6. Столярський О.В. Регламентація автомобільних перевезень за
нормами національного права України: електронний підручник
[Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://pidruchniki.ws/1292052243933/logistika/reglamentatsiya_avtomobilnih_p
erevezen_normami_natsionalnogo_prava_ukrayini

8. Диспетчеризація перевезень

Внутрішньо-паркове диспетчерське керівництво перевезеннями
вантажів.

Структура служби експлуатації (комерційно-маркетингового відділу)
автотранспортних підприємств, її задачі і функції.

Порядок прийому заявок (замовлень) на перевезення вантажів. Зміст
заявки. Визначення черговості виконання заявок, їх підбір за напрямками.

Оперативне планування. Складання змінно-добового плану
перевезень.

Складання змінних завдань водіям. Використання нормативно-
довідникових матеріалів.

Основні обов'язки старшого диспетчера, змінного диспетчера колони
та інших категорій працівників служби експлуатації.

Організація випуску автомобілів на лінію. Інформування та
інструктаж водіїв про умови перевезень. Підготовка автомобіля до виїзду
на лінію, медичне обстеження водія. Заходи по забезпеченню безпеки
перевезень вантажів та безпеки дорожнього руху. Оперативне
диспетчерське керівництво і контроль за роботою транспортних засобів на
лінії. Лінійне диспетчерське керівництво перевезеннями вантажів. Порядок
видачі і прийому дорожніх листів.

Диспетчерський оперативний облік і звітність, аналіз результатів
перевезення вантажів. Технічні засоби диспетчерського зв'язку.

Засоби зв'язку, які використовуються на автомобільному транспорті.

http://posibnyky.vntu.edu.ua/
http://posibnyky.vntu.edu.ua/
http://posibnyky.vntu.edu.ua/
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Поняття про автоматизовані системи диспетчерського керівництва
вантажним автомобільним транспортом.

Диспетчеризація пасажирських перевезень. Надання інформаційно-
диспетчерських послуг під час користування послугами автобусів, таксі та
легкових автомобілів на замовлення.

Роль і завдання служби експлуатації у виконанні автобусних
перевезень. Структура і склад служби експлуатації підприємства-
перевізника. Основи управління міськими автобусними перевезеннями.
Системи диспетчерського управління рухом автобусів. Організаційна
структура диспетчерської служби.

Центральні диспетчерські станції (ЦДС), основні завдання і функції,
організаційна структура. Внутрішньо-паркова та лінійна диспетчеризації.

Технологія диспетчерського управління рухом. Технічні засоби
диспетчерського зв'язку. Технологічний процес роботи ЦДС.
Характеристика та причини порушень руху. Методи регулювання руху.
Диспетчерська документація. Загальні поняття про АРМ диспетчера по
випуску автобусів.

Основні напрямки удосконалення диспетчерського управління рухом
міських автобусів з використанням новітніх технологій в АСДУ-А.

Порядок складання наряду на випуск автобусів. Організація випуску
автобусів на лінію. Організація диспетчерського управління рухом
автобусів на приміських та міжміських маршрутах. Технологія
диспетчерського управління рухом міжміських автобусів. Дорожня
документація.

Система диспетчерського управління. Організаційна структура
диспетчерської служби. Технічні засоби диспетчерського зв'язку та
управління.

Підготовка та організація випуску автомобілів-таксі на лінію.
Технологічний процес роботи ЦДС: інформація, контроль, регулювання.
Технологія централізованого прийому та виконання замовлень на
перевезення таксі. Новітні технології обслуговування населення
автомобілями-таксі (АСДУ-Т).

Рекомендована література:
1. Спирин И. В. Организация и управление пассажирскими

автомобильными перевозками: Учебник / Иосиф Васильевич Спирин.– М. :
ИЦ "Академия", 2003.– 400 с.

2. Справочник по организации и планированию грузовых
автомобильных перевозок / И.Г. Крамаренко, Е.Б. Решетников, Г.Л.
Рыбаков и др. Под ред. И.Г. Крамаренко. - К.: Техника, 1991. - 208 с.

3. Ходош М.С. Грузовые автомобильные перевозки / М. С.
Ходош - М.: Транспорт, 1986.

9. Пасажирські автобусні перевезення
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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; коефіцієнт змінності пасажирів; коефіцієнти нерівномірності
пасажиропотоку за годинами доби, днями тижня і напрямками маршруту.
Продуктивність. Доходи.

Показник регулярності руху автобусів. Паспорт автобусного
маршруту.

Швидкості руху автобусів: технічна, сполучення, експлуатаційна.
Шляхи підвищення швидкостей руху. Поняття про час рейсу, час
оборотного рейсу.

Методика нормування швидкостей руху автобусів.
Рухомість населення. Фактори впливу на неї. Загальні поняття про

пасажиропотоки. Організація обстеження пасажиропотоків.
Вибір автобусів раціональної пасажиромісткості. Визначення

необхідної кількості автобусів на маршруті, інтервалу руху, частоти руху.
Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних

транспортних засобів. Форми організації праці водіїв. Графіки роботи
водіїв на місяць.

Поняття про розклади руху автобусів. Вимоги до розкладів руху.
Види розкладів: маршрутний, зведений, станційний, інформаційний,
робочий. Вихідні дані для складання розкладу. Методи розробки розкладів.
Зв'язок маршрутних розкладів з пасажиропотоками, плановими
експлуатаційними показниками роботи автотранспортного підприємства,
організацією праці водіїв.

Заходи щодо покращення перевезень пасажирів на міських
автобусних маршрутах в години "пік": зниження часу на підхід до зупинок;
зниження часу очікування поїздки; зниження наповнення автобусів;
використання графіків змінної частоти руху; рух за системою спарованих
рейсів; організація руху за спеціальними смугами; розосередження часу
початку роботи підприємств і організацій; впровадження експресного
режиму руху.

Заходи щодо підвищення ефективності використання автобусів на
міських маршрутах.

Загальні поняття про організацію приміських і міжміських автобусних
перевезень.

Системи організації руху автобусів. Форми організації праці водіїв.
Розклади руху автобусів на міжміських маршрутах.

Призначення маршрутного таксі. Порядок організації перевезень на
міських та приміських маршрутах. Розрахунок необхідної кількості
маршрутних таксомоторів. Вивчення попиту населення на перевезення
маршрутними таксомоторами. Документи на здійснення перевезень.
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Рекомендована література:

1. Бондарєв С.І. Пасажирські перевезення автомобільним
транспортом. Навчальний посібник для студентів напряму «Транспортні
технології» вищих навчальних закладів. - К.: НУБіП, 2012. – 431 с.

2. Босняк М.Г. Пасажирські автомобільні перевезення.
Навчальний посібник. К.: Видавничий Дім "Слово", 2009. - 272 с.

3. Ларин О.Н. Организация пассажирских перевозок: Учебное
пособие / О. Н. Ларин – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2005. – 104с.

4. Яновський П.О. Пасажирські перевезення: Навчальний
посібник. Київ: НАУ, 2008. — 469 с.

10. Експлуатаційні властивості транспортних засобів

Експлуатаційні властивості автомобіля: Класифікація
автотранспортних засобів. Вимірники показників експлуатаційних
властивостей автомобіля.

Експлуатаційні властивості автомобіля. Умови експлуатації
автомобіля. Двигун автомобіля і його характеристики: Швидкісна
характеристика двигуна. Навантажувальна характеристика двигуна.
Регуляторна характеристика двигуна. Особливості характеристик двигунів
автомобілів.

Тягово-швидкісні властивості автомобіля: Показники тягово-
швидкісних властивостей. Сили, які діють на автомобіль при русі.
Потужність і момент, що підводяться до провідних коліс автомобіля.
Втрати потужності в трансмісії. ККД трансмісії. Радіуси коліс автомобіля.
Тягова сила і тягова характеристика автомобіля. Сила і коефіцієнт
зчеплення коліс автомобіля з дорогою. Сили опору руху і потужності, що
витрачаються на їх подолання. Сила опору коченню.

Коефіцієнт опору коченню. Сила опору підйому. Сила опору дороги.
Сила опору повітря. Сила опору розгону. Рівняння руху автомобіля.
Силовий баланс автомобіля. Динамічні фактори автомобіля. Динамічна
характеристика автомобіля. Динамічний паспорт автомобіля. Потужнісний
баланс автомобіля.

Паливна економічність автомобіля: Вимірники паливної
економічності. Паливно-економічна характеристика автомобіля. Вплив
різних факторів на паливну економічність автомобіля.

Гальмівні властивості автомобіля: Вимірники гальмівних
властивостей.

Керованість автомобіля: Поворот автомобіля. Сили, які діють на
автомобіль при повороті. Відведення коліс автомобіля. Установка
керованих коліс. Вплив різних факторів на керованість автомобіля.
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Поворотливість автомобіля: Види поворотливості автомобілів.
Критична швидкість автомобіля по відведенню. Коефіцієнт поворотливості
автомобіля. Вплив різних факторів на поворотливість автомобіля.

Маневреність автомобіля: Показники маневреності. Вплив різних
факторів на маневреність автомобіля.

Стійкість автомобіля: Показники поперечної стійкості. Поперечна
стійкість автомобіля. Подовжня стійкість автомобіля. Вплив різних
факторів на стійкість автомобіля.

Прохідність автомобіля: Параметри прохідності. Фактори прохідності.
Вплив різних факторів на прохідність автомобіля.

Плавність ходу автомобіля: Коливання автомобіля. Вимірники
плавності ходу. Вимушені коливання автомобіля. Вібрації автомобіля.
Вплив різних факторів на плавність ходу автомобіля.

Екологічність автомобіля. Заходи по зниженню токсичності двигунів.
Малотоксичні і нетоксичні двигуни. Вплив різних факторів на
екологічність автомобіля.
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