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ВСТУП 
 

До участі в конкурсі на навчання за скороченими програмами підготовки 
бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст 
спеціальності 274 “Автомобільний транспорт” допускаються особи, які мають 
документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень 
молодшого спеціаліста відповідної спеціальності. 

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

Фахове вступне випробування має на меті:  
1. Перевірити відповідність знань, умінь, навиків вступників вимогам 

програми. 
2. Оцінити ступінь підготовки випускників вищих навчальних закладів 

І-ІІ рівня акредитації для подальшого навчання у вищих навчальних закладах 
ІІІ-ІV рівня та здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 
274 “Автомобільний транспорт”. 

 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ  
 

Вступники повинні мати фахову підготовку в обсязі знань і умінь 
молодшого спеціаліста за спорідненими спеціальностями. 

Вступник має виявити базові знання з теорії та практики дисциплін, що 
виносяться на вступне випробування: автомобілі, автомобільні двигуни. Має 
знати конструкцію автомобіля, технологію виготовлення деталей автомобілів, 
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. 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

 

1. ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ТЕХНІЧНІ 

ВИМІРЮВАННЯ. 

2. ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА. 

3. ТЕХНОЛОГІЯ МЕТАЛІВ. 

4. АВТОМОБІЛІ. АВТОМОБІЛЬНІ ДВИГУНИ. ТЕХНІЧНА 

ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОМОБІЛІВ. 

 

ПИТАННЯ З  ДИСЦИПЛІНИ “ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ, 

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ” 

 

1. На скільки категорій поділяються стандарти? 

2. За якою формулою визначається найбільший граничний діаметр 

отвору? 

3. За якою формулою визначається верхнє граничне відхилення отвору? 

4. За якою формулою визначається нижнє граничне відхилення валу? 

5. На скільки груп поділяються посадки? 

6. Наявністю яких параметрів характеризуються перехідні посадки? 

7. За якою формулою визначається максимальний натяг? 

8. За якою формулою визначається мінімальний зазор? 

9. Скільки діаметрів має різьба? 

10. Від якого параметра залежить точність різьби? 

11. Що виникає в різьбових з’єднаннях із натягом по середньому 

діаметру? 

12. На скільки класів точності поділяються підшипники кочення? 

13. Для контроля якого діаметра застосовують мікрометричній нутромір? 

14. Від яких параметрів підшипників кочення залежить їх відхилення? 

15. Які із шліцьових з’єднань являються більш досконалими? 
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16. Скільки видів шпонок утворюють поле допусків по ширині шпонок? 

17. За якою формулою визначається допуск розміру (вала)? 

18. Скільки градусів складає нормальна температура для вимірювань. 

19. Який із діаметрів різьбового з’єднання вимірюється за допомогою 

трьох дротиків? 

20. З якою точністю здійснюється вимірювання мікрометром? 

21. Який вимірювальний засіб застосовується для контролю 

симетричності шпонкового паза? 

22. Який параметр вимірюється штангенглибиноміром? 

23. Яким комплексним вимірювальним засобом контролюється 

шліцьовий вал? 

24. З якою точністю здійснюється вимірювання штангенінструментом? 

 

ПИТАННЯ З  ДИСЦИПЛІНИ “ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА” 

 

1. Які види реакцій діють на брус зі сторони нерухомого шарніра?  

2. Які види реакцій діють на брус зі сторони жорсткого затиснення?  

3. Як буде змінюватись момент сили відносно точки, якщо не змінюючи 

напрямок, перенести силу вздовж лінії її дії? 

4. Чи можливо урівноважити пару однією силою? 

5. Як включити розподільне навантаження в рівняння рівноваги? 

6. Яке рівняння рівноваги треба скласти, щоб перевірити правильність 

знаходження опорних реакцій для двохопорної балки? 

7. Яка кінематична характеристика руху характеризує бистроту зміни 

положення тіла у просторі? 

8. Яка кінематична характеристика руху характеризує бистроту зміни 

швидкості тіла? 

9. Що характеризує нормальна складова повного прискорення? 

10. Як визначити дотичне прискорення точки, якщо закон її руху по 

заданій траєкторії підкоряється рівнянню S = f(t)? 
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11. Як рухається точка, якщо аn = 0 і а ≠ 0? 

12. Який зв'язок між частотою обертання тіла та кутовою швидкістю 

обертання? 

13. Який обертальний рух тіла називають рівномірним? 

14. При поступовому русі тіла чи можуть його точки пересуватись по 

криволінійним траєкторіям? 

15. Яка залежність між обертаючим моментом та кутовою швидкістю при 

заданій потужності? 

16. Чому дорівнює робота рівнодіючої сили? 

17. Чому дорівнює кінематична енергія матеріальної точки? 

18. Які деформації недопустимі при нормальній роботі конструкції? 

19. Як розподіляються напруження по поперечному перерізу бруса при 

розтязі (стиску)? 

20. До якого граничного напруження можливо навантажувати брус, щоб 

не з’явилась пластична деформація? 

21. Як треба навантажити брус, щоб він зазнав деформацію кручення? 

22. Яка геометрична характеристика перетину брусу характеризує його 

міцність? 

23. Яка геометрична характеристика перетину брусу характеризує його 

жорсткість? 

24. За якою формулою знайти нормальні напруження при згині? 

25. За якою формулою можна знайти передаточне відношення зубчастої 

передачі? 

26. Яка величина є основною характеристикою розміру зубів передачі? 

27. Як впливає кут нахилу зубів в косозубій передачі на величину осьової 

сили? 

28. Яка різниця між валом і віссю? 

29. Що є основною характеристикою муфти? 

30. Визначити величину повздовжніх сил в перерізі А. 
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ПИТАННЯ З  ДИСЦИПЛІНИ “ТЕХНОЛОГІЯ МЕТАЛІВ” 

 

1. До чого відноситься сплав заліза з вуглецем? 

2. Який склад руди для виготовлення сплавів?  

3. Що використовують в якості палива для доменних печей? 

4. Де виплавляють сталь? 

5. Які домішки сталі є шкідливими? 

6. Що таке сталь? 

7. З чого складається шихта для плавлення сталі в електропечі? 

8. З якою метою використовують вапняк? 

9. З якою метою використовують випробування на розтяг сталі? 

10. Яка точка діаграми розтягу сталі відповідає границі міцності? 

11. Якими величинами характеризують пластичність металів при розтязі?  

12. Вдавлюванням чого вимірюють твердість за методом Роквелла? 

13. На якому приладі випробовують ударну в'язкість металів? 

14. Яка лінія діаграми стану сплавів Fe – Fe з С відповідає початку 

кристалізації? 

15. Як називають твердий розчин вуглецю в Fe?  

16. Яка ділянка діаграми Fe – Fe з С належить сталям? 

17. З чого складається структура сталі із змістом вуглецю 0,8%? 

18. Які сталі і метали піддаються обробці тиском? 

19. Яким видом ОМТ можна отримати дріт? 

20. З якою метою застосовують гартування сталей? 

21. За допомогою якого методу термічної обробки досягаються найкращі 

механічні властивості? 

22. Яку структуру має заевтектоїдна сталь після гартування? 

23. Які види зварювання відносять до зварювання тиском? 

24. Яким може бути вміст вуглецю в інструментальній вуглецевій сталі? 
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ПИТАННЯ З  ДИСЦИПЛІНИ “АВТОМОБІЛІ. АВТОМОБІЛЬНІ 

ДВИГУНИ. ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОМОБІЛІВ” 

 

1. Яка компонувальна схема легкових автомобілів називається класичною? 

2. Класифікація рухомого складу автомобільного транспорту. 

3. Робочий цикл двигуна внутрішнього згоряння. 

4. На який кут провернеться колінчастий вал за один хід поршня? 

5. Як називається сума робочих об’ємів циліндрів двигуна?  

6. При яких тактах в циліндрі двигуна створюється розрідження? 

7. Які головки має шатун? 

8. Як називається рух поршня по циліндрі з виконанням певної роботи?  

9. Типи компоновок КШМ двигуна. 

10. Який поршневий палець називають «плаваючим»? 

11. Які  деталі  кривошипно-шатунного механізму відносяться до 

нерухомих? 

12. Типи колінчастих валів. 

13. Передаточне число приводу розподільного валу. 

14. Параметри впускних та випускних клапанів ГРМ двигуна. 

15. Які клапани встановлюють в системі мащення двигунів? 

16. Типи фільтрів системи мащення. 

17. Яке призначення термостату? 

18. Принцип роботи відцентрового фільтру системи мащення. 

19. Горюча суміш системи живлення. 

20. Конструкція пробки радіатора системи охолодження. 

21. Принцип дозування палива в системі живлення дизеля. 

22. Яка складальна одиниця змінює крутний момент, який передається від 

двигуна до провідних коліс в різне число разів залежно від дорожніх умов? 

23. Яка складальна одиниця змінює напрям обертання (вектор моменту 

трансмісії) під кутом 90°? 
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24. Яка складальна одиниця передає крутний момент безпосередньо до 

коліс? 

25. Яка складальна одиниця дозволяє провідним колесам обертатися з 

різною частотою? 

26. Визначення передавального числа коробки передач. 

27. Типи головних передач автомобілів. 

28. Яке призначення шворня? 

29. Що називають вільним ходом педалі зчеплення? 

30. Як регулюється вільний хід педалі зчеплення? 

31. Типи коліс автомобілів. 

32. Маркування автомобільних шин. 

33. Конструкція полуелептичної ресори. 

34. Яка складальна одиниця служить для плавного рушання автомобіля з 

місця? 

35. Радіуси колеса. 

36. Який шлях є об'єктивною оцінкою гальмівних властивостей 

автомобіля. 

37. Показник паливної економічності автомобіля. 

38. Сили опору прямолінійного руху автомобіля. 

39. Визначення передаточних чисел агрегатів трансмісії. 

40. Від чого залежить періодичність виконання окремих видів технічного 

обслуговування?  

41. Кути поперечного та прокольного нахилу шворнів. 

42. Періодичність якого з вказаних нижче видів технічного обслуговування 

не залежить від пробігу автомобіля? 

43. Для яких видів технічного обслуговування періодичність 

вимірюється в кілометрах пробігу? 

44. Який вид технічного обслуговування має найменшу трудомісткість? 

45. До чого веде невчасне або неякісне виконання операцій технічного 

обслуговування в повному об'ємі? 
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46. Які параметри деталі змінюються в результаті спрацювання? 

47. Які види робіт проводяться під час ТО-1? 

48. Кількість СО які проводяться за рік. 

49. Якими щупами вимірюють теплові зазори? 

50. Проведення КР для автомобілів. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ 
 

1. Абітурієнтам пропонується 24 тестових завдання закритої форми з вибором 
однієї правильної відповіді (варіанти відповіді подані українським буквеним 
списком: А; Б; В; Г). На роботу з цими завданнями відведена одна година. 
 

2. Наявність у бланку відповідей більше однієї відмітки, виправлення варіанту 
відповіді або відсутність відмітки визначається як неправильна відповідь і 
оцінюється нулем балів. 
 

3. Оцінка (0 або 1) за кожне завдання з вибором однієї правильної відповіді 
проставляється вище поля для зазначення варіанту відповіді. 
 

Наприклад: 
    1        0        1    
 

  А Б В Г     А Б В Г     А Б В Г   
 1.  ×      2. ×  ×     3. ×      

 

4. При підрахуванні загальної кількості правильних відповідей у підсумковому 
запису записується  лише їх сума доданків. 
 

5. На листі відповідей (нижче останнього запису тестуємого) сумується і 
проставляється (цифрами та прописом) загальна кількість балів та оцінка за 
фахове вступне випробування 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 кількість правильних відповідей – 6 (шість) 
Загальна кількість балів – 110 (сто десять) 

підписи членів фахової комісії 
підпис голови фахової комісії 

 

6. На першій сторінці листа відповідей 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 – 110 (сто десять) підписи членів фахової комісії 

підпис голови фахової комісії 
 

7. Перерахунок оцінок до 200-бальної системи відбувається за наступною шкалою 
           Таблиця 1 
Кількість 
правильних 
відповідей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
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19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

Одержана 
кількість 
балів 

25
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