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ВСТУП  

 

Мета фахового вступного випробування — визначення рівня знань за 

напрямами професійної діяльності та формування контингенту здобувачів 

вищої освіти, найбільш здібних до успішного опанування дисциплін з 

відповідних освітньо-професійних програм. Вступник повинен 

продемонструвати фундаментальні, професійно-орієнтовні знання та уміння, 

здатність вирішувати типові професійні завдання, передбачені програмою 

вступу. 

Фахове вступне випробування проходить у письмовій формі у вигляді 

тестових завдань. 

Фахове вступне випробування проводиться упродовж 2-х академічних 

годин (90 хв.)  

Організація фахового вступного випробування здійснюється відповідно до 

Положення про приймальну комісію Національного авіаційного університету. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

 

з дисциплін,  

які виносяться на фахове вступне випробування, 

за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців з вищою освітою 

освітнього ступеня «Бакалавр» 

 

1. ТРАНСПОРТНА ГЕОГРАФІЯ 

 

1. Роль транспорту у сучасному світі. 

2. Регіональні транспортні системи світу. 

3. Загальні відомості про транспортні системи різних країн та регіонів світу. 

4. Характеристика транспортних систем регіонів Європи. 

5. Характеристика транспортних систем Північної Америки, Азії. 

6. Характеристика транспортних систем Латинської Америки, Африки, 

Австралії. 

7. Галузева структура транспортної системи світу. Залізничний транспорт та 

автомобільний транспорт, морський та річковий транспорт, трубопровідний 

транспорт, повітряний транспорт  

8. Методологія та методика дослідження транспортної географії. 

9. Транспортна географія ІАТА. 

10. Наявність великих транспортних вузлів Європи. 

11. Загальні відомості про зосередження  аеропортів,  залізничних ліній, 

рухомого складу, шосейних доріг, автопарку тощо. 
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12. Географія взаємодії з іншими видами транспорту. 

 

2. ЗАГАЛЬНИЙ КУРС ТРАНСПОРТУ 

 

1. Транспорт, як самостійна галузь матеріального виробництва. 

2. Транспортна система та її елементи 

3. Місце транспорту в системі “виробництво-обіг-споживання”. 

4. Задачі та функції транспорту. Структура транспортної системи. 

Збалансування транспортної системи 

5. Вплив транспорту на літосферу, на гідросферу, на атмосферу. 

6. Класифікація показників транспортної діяльності, їх призначення. 

7. Характеристика об‘ємних кількісних показників. 

8. Характеристика швидкості руху транспортних одиниць 

9. Поняття про вантажо- та пасажиропотоки, їх графічне відображення. 

10. Транспортна доступність та її характеристика. 

11. Транспорт загального та не загального користування. 

12. Кількісні показники та вимірники використання технічних засобів. 
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