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ВСТУП 

 
До участі в конкурсі на навчання за освітнім ступенем магістра за 

спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» (освітня програма «Колісні та 

гусеничні транспортні засоби») допускаються особи, які мають документ 

державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (бакалавра, магістра), 

освітньо-кваліфікаційний рівень (спеціаліста), на основі якого здійснюється 

вступ. 
 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ФАХОВОГО ІСПИТУ 
 

Фаховий іспит має на меті:  
1. Перевірити відповідність знань, умінь, навичок вступників вимогам 

програми. 
2. Оцінити ступінь підготовки випускників вищих навчальних закладів 

ІІ-ІV рівня акредитації для подальшого навчання у вищих навчальних закладах 
ІІІ-ІV рівня та здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 
133 «Галузеве машинобудування» (освітньо-професійна програма «Колісні та 
гусеничні транспортні засоби»). 

 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ  
 

Вступник має виявити базові знання з теорії та практики дисциплін, що 
виносяться на вступний іспит: автомобілі та трактори, основи конструкції, 
експлуатаційні властивості, робочі процеси автомобілів і тракторів. Має знати 
конструкцію автомобіля, його експлуатаційні властивості, уміти здійснювати вибір 
відповідних розрахункових методик, застосовуючи при цьому методичний апарат 
та інструментарій зазначених дисциплін. Повинен продемонструвати навички 
творчого, критичного погляду на поставлені практичні завдання та розробки 
обґрунтованих пропозицій щодо їх розв’язання. 



 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ФАХОВОГО ІСПИТУ 

 

1. АВТОМОБІЛІ ТА ТРАКТОРИ, ОСНОВИ КОНСТРУКЦІЇ. 

2. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ АВТОМОБІЛІВ ТА ТРАКТОРІВ. 

3. РОБОЧІ  ПРОЦЕСИ  АВТОМОБІЛІВ І ТРАКТОРІВ. 

 

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «АВТОМОБІЛІ ТА ТРАКТОРИ – ОСНОВИ 

КОНСТРУКЦІЇ» 

 

Тема Класифікація автомобілів 

1. Види рухомого складу автомобільного транспорту.  

2. Класифікація автомобілів. Індексація автомобілів, яка прийнята в Україні.  

Тема Загальна будова автомобіля 

1. Загальна будова автомобіля і групи його механізмів.  

2. Призначення груп механізмів та їх розташування на автомобілі. 

3. Особливості схем компонувань легкових і вантажних автомобілів.  

Тема Робочий процес і основні параметри автомобільних двигунів 

1. Типи теплових двигунів внутрішнього згоряння.  

2. Робочий процес чотиритактного двигуна (карбюраторного і дизельного).  

3. Параметри тактів робочого циклу.  

Тема Кривошипно-шатунний механізм 

1. Призначення, вимоги, схеми механізмів і розташування циліндрів 

кривошипно-шатунних механізмів.  

2. Конструкція основних деталей і вузлів: циліндрів з повітряним і рідинним 

охолодженням, блок-картерів, головок, поршнів, поршневих кілець, 

шатунів, колінчастого вала, підшипників, маховика.  

Тема Газорозподільний механізм 

1. Призначення, вимоги, схеми механізмів з нижнім і верхнім розміщенням 

клапанів.  



 
2. Конструкція клапанів, їх направляючих, сідел клапанів, клапанних пружин і 

штовхачів, розподільного вала, деталей приводу розподільного вала при 

нижньому і верхньому розташуванні. Установка газорозподілу.  

3. Температурні зазори в приводах клапанів.  

Тема Система змащування 

1. Призначення систем змащування двигунів.  

2. Конструкція пристроїв і апаратів систем змащування: масляних насосів, 

фільтрів для очищення масла, радіаторів, клапанів.  

3. Вентиляція картера двигуна: призначення, схема і будова закритої системи 

вентиляції. 

Тема Система охолодження 

1. Призначення системи охолодження двигунів.  

2. Способи охолодження і підтримання оптимального температурного 

режиму.  

3. Конструкція пристроїв та апаратів рідинної системи охолодження: 

рідинного насоса, вентилятора, радіатора, термостата, з"єднувальних 

шлангів і їх ущільнень, контрольного термометра. 

4.  Робота системи при різних температурних режимах, схеми циркуляції 

рідини.  

5. Привод насоса і вентилятора, регулювання привода.  

Тема Система живлення карбюраторного двигуна 

1. Основні пристрої систем живлення та їх призначення.  

2. Горюча суміш та її властивості.  

3. Будова та робота: діафрагмового паливного насоса, фільтрів очистки 

палива і повітря, системи випуску відпрацьованих газів.  

4. Схема системи живлення газового двигуна. Основні прилади системи 

живлення та їх призначення.  

5. Паливо для газових двигунів та їх властивості.  

Тема Система живлення дизельного двигуна 

1. Схема живлення дизеля.  

2. Основні прилади систем живлення та їх призначення.  



 
3. Будова і робота пристроїв подавання палива: насоса низького тиску, 

ручного насоса, насоса високого тиску, фільтрів, форсунок, з"єднувальних 

трубопроводів високого та низького тиску.  

Тема Загальна будова трансмісіі 

1. Призначення трансмісії.  

2. Способи перетворення обертового моменту в трансмісії. Класифікація 

трансмісій.  

3. Поняття про ступінчасті та безступнічасті трансмісії.  

Тема Фрикційне зчеплення 

1. Призначення, класифікація зчеплення.  

2. Принцип дії одно- і дводискового фрикційного, та електромеханічного 

зчеплення.  

3. Загальна будова та робота дискового зчеплення з периферійним та 

центральним розташуванням пружин.  

4. Регулювання зчеплень і приводів їх управління. Рідини, які 

застосовуються для гідравлічного приводу зчеплення. 

Тема Коробка передач 

1. Класифікація коробки передач, принцип дії коробки передач з нерухомими 

і рухомими осями валів.  

2. Конструкція ступінчастих коробок передач.  

3. Конструкція і робота замків, фіксаторів, зубчастих муфт та інерційних 

синхронізаторів.  

4. Призначення і схеми роздавальних коробок.  

Тема Головна передача 

1. Схеми одинарних передач: циліндричної, конічної, гіпоїдної.  

2. Конструкція, особливості роботи гіпоїдної головної передачі. 

3. Схеми подвійних, передач: центральних і рознесених.  

Тема Диференціал 

1. Схеми встановлення диференціалів у трансмісії.  

2. Схема і властивості симетричного і  асиметричного диференціалів. 

3.  Конструкція міжколісного симетричного диференціалу.  



 
Тема Карданна передача 

1. Схеми карданних передач та їх основні складові.  

2. Типи карданних шарнірів: жорсткі, пружні.  

3. Конструкція карданних шарнірів нерівних кутових швидкостей, карданних 

валів, рухомих шліцевих з"єднань, проміжних опор.  

Тема Рама автомобіля 

1. Призначення і загальна будова рами автомобіля.  

2. Основні типи рам. 

3. Будова ведучого, керуючого, комбінованого та підтримуючого мостів. 

Тема Підвіска автомобіля 

1. Основні частини підвіски і їх призначення. 

2.  Схеми незалежної, залежної та балансирної підвісок.  

3. Конструкція пружних елементів підвіски: листової ресори, пружини, 

торсіону, гумового та пневматичного пружних елементів.  

Тема Колісний рушій 

1. Призначення та загальна будова колісного рушія.  

2. Будова колеса з пневматичною шиною.  

3. Основні складові покришки. Матеріал кордів, конструкція  каркасів із 

радіальним і діагональним розташуванням ниток корду.  

4. Классифікація шин. Маркування шин. Технічні параметри шин, що 

регламентовані Державними стандартами.  

5. Конструкція коліс з різними ободами. 

Тема Рульове керування 

1. Призначення рульового механізму та привода.  

2. Сходження і розвал керованих коліс.  

3. Стабілізація керованих коліс..  

4. Призначення, принципова схема і робота гідравлічного підсилювача 

рульового керування. 

5.  Загальна будова рульового керування і керованих мостів. Конструкція 

поворотних цапф, шворнів, підшипників.  

 



 
Тема Гальмівні системи 

1. Види гальмівних систем.  

2. Призначення гальмівних систем: робочої, запасної, стоянкової, 

допоміжної.  

3. Складові частини гальмівних систем: гальмівні механізми, гальмівні 

приводи, їх призначення і основні типи.  

4. Схема і принцип дії гідравлічного, пневматичного та пневмогідравлічного 

гальмівних приводів та їх загальна оцінка.  

 

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ 

АВТОМОБІЛІВ ТА ТРАКТОРІВ» 

 

Тема Експлуатаційні властивості автомобіля 

1. Класифікація автотранспортних  засобів. 

2. Умови експлуатації АТЗ. 

3. Експлуатаційні властивості автомобіля. 

Тема Основи теорії кочення коліс 

1. Радіуси еластичного колеса.  

2. Момент опору коченню колеса у веденому режимі під час прямолінійного 

руху. 

3.Рівняння руху колеса по твердій поверхні під час  прямолінійного руху   

Тема Характеристика джерела енергії 

1. Побудова зовнішньої швидкісної характеристики двигуна. 

2. Визначення коефіцієнтів двигуна. 

Тема Тягово-швидкісні властивості автомобіля  

1. Сили, що діють на автомобіль, під час  прямолінійного руху на підйомі. 

2 Сили опору рухові. 

3 Рушійна сила автомобіля. 

4.Нормальні реакції опорної поверхні.  

5. Тяговий баланс автомобіля.  

6. Потужний баланс автомобіля. 



 
7. Динамічний фактор. Динамічна характеристика і паспорт автомобіля. 

8. Час і шлях розгону.  

Тема №5 Тяговий розрахунок автомобіля  

1. Основні вихідні дані. 

2. Визначення повної  маси автомобіля.  

3. Вибір шин.  

4.Визначення потужності двигуна, побудова зовнішньої швидкісної 

характеристики двигуна. 

5. Визначення передаточних чисел трансмісії. 

6. Тяговий і потужнісний баланси автомобіля. 

7. Динамічна характеристика і динамічний паспорт автомобіля. 

8. Час і шлях розгону автомобіля.  

Тема №6  Паливна економічність автомобіля 

1. Визначення паливної економічності автомобіля 

2. Вплив конструтивних чинників, технічного стану і водіння на  паливну 

економічність автомобіля. 

3. Визначення витрати палива в АТП  

Тема №7  Гальмівні властивості автомобіля  

1. Гальмівна діаграма  автомобіля. 

2. Уповільнення під час гальмування автомобіля. 

3. Перерозподіл нормальних реакцій під час гальмування. 

4. Стійкість автомобіля під час гальмування. 

5. Шлях  гальмування, гальмівний  шлях і шлях зупинки.  

Тема №8  Керованість і стійкість руху автомобіля    

1. Кінематика повороту керованих коліс. 

2. Момент опору повороту  шини на місці. 

3. Ваговий стабілізуючий момент. 

4. Моменти тертя в шворневих вузлах автомобілів.  

5. Кочення колеса з відведенням. 

6 Момент опору повороту колеса під час руху.  

7. Стійкість керованих коліс проти коливань. 



 
8. Стабілізація керованих колес 

9. Оптимальне сходження керованих коліс 

Тема Прохідність автомобіля 

1. Класифікація автомобілів за прохідністю 

2. Характеристики поверхні руху. 

3. Опір коченню колеса на деформівній  поверхні 

4. Зчеплення колеса з опорною поверхнею 

5. Подолання автомобілем перешкод   

6. Оцінні показники прохідності  

7.  Критерії опорної прохідності 

8. Критерії профільної прохідності 

9. Вплив конструкції автомобіля на його прохідність  

Тема Плавність руху  

1. Характеристики пружних елементів, амортизаторів, шин.  

2. Характеристики дорожніх нерівностей.  

3. Критерії оцінювання плавності руху.  

4. Оцінні показники плавності руху. 

 

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «РОБОЧІ ПРОЦЕСИ АВТОМОБІЛІВ І 

ТРАКТОРІВ» 

 

Тема Основи розрахунку вузлів та механізмів автомобіля 

1. Навантажуючі та розрахункові режими.  

2. Методи розрахунку. Загальні поняття.  

3. Навантажуючі режими механізмів автомобіля в різних умовах 

експлуатації.  

4. Методика розрахунку деталей на статичну міцність. Побудова фізичних 

моделей для розрахунку динамічних навантажень.  

5. Розрахунок максимальних динамічних навантажень в трансмісії. Методика 

розрахунку на утомну міцність. Основи застосування методу кінцевих 

елементів при розрахунку деталей автомобіля. 



 
Тема Розрахунок зчеплення 

1. Конструювання і розрахунок зчеплення.  

2. Вимоги до зчеплень.  

3. Класифікація зчеплень.  

4. Визначення основних параметрів зчеплень. Розрахунок натискних пружин, 

ведучих і ведених дисків.  

5. Визначення роботи пробуксовування і теплонапруги зчеплення. 

Класифікація приводів зчеплення.  

6. Кінематичний розрахунок на міцність приводів зчеплення.  

Тема Розрахунок коробок передач 

1. Вимоги до коробок передач.  

2. Методика конструювання коробок передач з нерухомими вісями валів.  

3. Вибір схеми конструкцій коробки передач і розрахунок основних 

параметрів міжвісьової відстані, модуля шестерні, кутів нахилу та числа 

зуб’їв шестерень.  

4. Жорсткість коробки передач і її вплив на роботу зубчатого зачеплення.  

5. Підбір підшипників коробки передач.  

6. Розрахунок геометричних параметрів синхронізатора.  

7. Вибір схеми і основи конструювання роздавальних коробок. 

8.  Особливості розрахунку деталей роздавальної коробки.  

Тема Розрахунок безступінчатих передач 

1. Вимоги до безступінчатих передач.  

2. Класифікація безступінчатих передач.  

3. Вибір схеми конструкцій і основних параметрів гідротрансформатора.  

4. ККД гідротрансформатора і шляхи його підвищення. 

Тема Розрахунок карданних передач 

1. Вимоги до карданних передач.  

2. Критична частота обертання карданної передачі.  

3. Розрахунок карданних шарнірів не однакових кутових швидкостей.  

4. Розрахунок карданних валів.  

5. Проміжні опори карданних валів.  



 
6. Методика підбору карданних шарнірів однакових кутових швидкостей.  

Тема Розрахунок головних передач, диференціалів і приводів ведучих коліс  

1. Вимоги, що ставляться до головних передач.  

2. Основні компоновочні схеми головних передач, методи підвищення 

жорсткості головної передачі.  

3. Класифікація диференціалів.  

4. Вимоги, що ставляться до диференціалів.  

5. Розрахунок шестеренчатого диференціалу.  

6. Вимоги, що ставляться до приводу ведучих колес.  

7. Типи півосей і методика їх розрахунку.  

Тема Конструювання і розрахунок мостів 

1. Види мостів.  

2. Вимоги, пред’явлені до мостів.  

3. Сили діючі на мости, розрахункові схеми його навантаження.  

4. Різновидності балок.  

5. Розрахунок балки моста, шкворней, поворотних кулаків.  

Тема Розрахунок підвісок 

1. Вимоги, що ставляться до підвісок.  

2. Основні елементи підвіски.  

3. Пружні елементи підвіски. Пружна характеристика підвіски.  

4. Вибір жорсткості пружинних елементів підвіски.  

5. Розрахунок листових ресор, пружин, торсіонів.  

6. Класифікація підвісок по типу напрямного пристрою. Аналіз різних схем 

підвісок.  

7. Розрахунок елементів напрямного пристрою підвіски (важелів, штанг тощо).  

8. Амортизатори і їх характеристики.  

9. Амплітудно-частотні характеристики підвіски.  

10. Стабілізатори поперечної стійкості.  

11. Регулятори. Стан кузова..  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 

 
Метою тестування за фахом є перевірка відповідності знань, умінь та 

навичок вступників програмовим вимогам, з’ясування компетентності та оцінка 
ступеня підготовленості вступників для отримання освітнього ступеня магістр. 

Зміст тестових завдань побудовано на програмному матеріалі нормативних 
та варіативних дисциплін спеціальності і не виходить за її межі. 

Тестове завдання складається з восьми питань, які містять задачі трьох 
рівнів складності: простого, середнього та підвищеного. Складність завдань 
визначається, кількістю логічних кроків, які повинен виконати вступник у 
процесі їх розв’язання. Перша група завдань складається з нормативних 
дисциплін, друга та третя групи з варіативних дисциплін. 

Перша група – чотири завдання простого рівня складності, 
розв’язання яких потребує від вступників стандартного застосування 
програмного матеріалу за відомими алгоритмами та зразками. 

Максимальна оцінка кожного з цих завдань – 1. 
Завдання першої групи з вибором однієї правильної відповіді (варіанти 

відповіді подані українським буквеним списком: А; Б; В; Г. Наявність у бланку 
відповідей більше однієї відмітки, виправлення варіанту відповіді або 
відсутність відмітки визначається як неправильна відповідь і оцінюється в нуль 
балів.  

Друга група – два завдання середнього рівня складності, розв’язання 
яких потребує від вступників уміння аналізувати ситуацію та виконувати 
нескладні операції розв’язання. 

Максимальна оцінка кожного з цих завдань – 1. 
Усі завдання цієї групи є завданнями відкритої форми з короткою 

відповіддю (розв’язання й обґрунтування одержаної відповіді). Виконання 
завдання оцінюється в один бал. 

Невиконання завдання – відсутність кінцевої відповіді, оцінюється в нуль 
балів. 

Третя група – два завдання підвищеного рівня складності, розв’язання 
яких розкриває здатності робити висновки, логічно і математично 
міркувати, обґрунтовувати свої дії та чітко формулювати їх.  

Максимальна оцінка кожного з цих завдань – 3. 
Усі завдання цієї групи є завданнями відкритої форми з розгорнутою 

відповіддю (повне розв’язання й обґрунтування одержаної відповіді). 
Розв’язання завдань повинно містити послідовні логічні судження та пояснення, 
необхідні посилання на відповідні факти, з яких випливає конкретне твердження. 
Всі розв’язання мають буди чіткими, конкретними, достатньо ілюстрованими.  

Оцінка три засвідчує повне та правильне розв’язання й обґрунтування 
одержаної відповіді. 



 
Оцінка два виставляється, якщо вступник не закінчив розв’язання, 

виконавши більше половини логічних кроків, або не розкрив повністю сутність 
відповіді. 

Оцінка один виставляється, якщо вступник не закінчив розв’язання, 
виконавши не менше половини логічних кроків та не одержав кінцевого 
результату. 

Оцінка нуль виставляється у всіх інших випадках. 
Максимальна сума балів за тестування – двісті балів. 
На листі відповідей (нижче останнього запису тестуємого) сумується і 

проставляється (цифрами та прописом) загальна кількість балів та оцінка за 
фахове тестування у відповідності з таблицею 1, яка засвідчується підписами 
членів фахової комісії (для роботи, оціненої балами 
0-99, або 180-200 – також підписом голови фахової комісії): 
 
Загальна оцінка – 5 (п’ять) 
 
Загальна кількість балів – 125 (сто двадцять 
п’ять) 

підписи членів фахової 
комісії 

підпис голови фахової 
комісії 

 
На першій сторінці роботи вгорі справа проставляється (цифрами та 

прописом) лише загальна оцінка, яка засвідчується підписами членів фахової 
комісії (для роботи, оціненої балами 0-99, або 180-200 – також підписом 
голови фахової комісії): 
 
Загальна кількість балів –125 (сто двадцять 
п’ять) 

підписи членів фахової 
комісії 

підпис голови фахової 
комісії 

 
Перерахунок оцінок до 200-бальної системи відбувається за наступною 

шкалою 
           Таблиця 1 
Загальна 
оцінка 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Одержана 
кількість 
балів 

0 50 80 100 115 125 135 145 155 165 180 190 200 
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